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"Muzeul viu al satului 
bănăţean "

 Castelul Huniade din Timişoara, care 
adăposteşte Muzeul de Istorie a Banatului, 
va fi valorificat turistic, după ce va fi re-
staurat complet prin cofinanţare în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-
2013. „Dorim să nu mai fie un muzeu, ci să 
fie un castel. Sunt puţine oraşe în Româ-
nia care au un castel în mijloc de oraş. Ne-
am propus să îi dăm chiar o viaţă de castel. 
Este una dintre cele mai vechi şi impor-
tante clădiri din Timişoara. În curtea inte-
rioară am prevăzut un lift extern, pentru a 
se ajunge la nivelul etajului doi. Se păstrea-
ză arhitectura curţii interioare. Acolo s-au 
făcut săpături şi s-au găsit obiecte impor-
tante. S-a regândit întreaga funcţionalitate 
a acestui castel. Acum suntem în faza de 
licitaţie”, a declarat preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc. 
Valoarea totală a investiţiei se apropie de 8 
milioane de euro.

A.S.
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Constatin Ostaficiuc: 

"Avem nevoie de capital privat 
în administraţie"
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Știuca

Tomești

Găvojdia

„Doresc ca Jebelul 
să devină o comună 
modernă 
şi europeană”

"Concesionăm 
terenuri 
pentru investitori"

"Tinerii nu 
au plecat din 
comună pentru că 
au toate condiţiile"
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Compartimentele de specialitate 
din aparatul propriu:

- în zilele lucrătoare între orele 
10.00 – 14.00;

Registratura Consiliului 
Judeţean Timiş

- în zilele lucrătoare între orele 
9.00 – 14.00;

Relaţii cu publicul
- în fiecare zi de luni, între orele 

8.00 – 18.30
- în zilele de marţi, miercuri, joi şi 

vineri între orele 8.00 – 16.30
Programul de audienţe:
- înscrierea la audienţe se face la 

Registratura Consiliului Judeţean 
Timiş, în fiecare luni, între orele 9.00 
şi 11.00;

- audienţele propriu-zise la con-
ducerea Consiliului Judeţean Timiş 
au loc în fiecare zi de luni, prin rotaţie 
(preşedinte, vicepreşedinţi şi secretar 
general), începând cu ora 12.00.

R. H.

AUDIENŢE ŞI RELAŢII
CU PUBLICUL

A. COMISIA ECONOMICĂ

PREŞEDINTE: VIOREL SASCA
SECRETAR: GH. BOLOGA
MEMBRI:   TITU BOJIN, VIOREL MATEI, 

VALENTINA MILUTINOVICI, 
LELICA CRIŞAN, GH. PREUNCA

B. COMISIA DE URBANISM, AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI LUCRĂRI PUBLICE

PREŞEDINTE: MARCEL MIHOC
SECRETAR: LEONTIN DE MAIO
MEMBRI:   SORIN SUPURAN, ŞTEFAN IOAN 

SZATMARI, HORIA BĂCANU, 
DORIN CUTU, MIHĂIŢĂ BOJIN

C. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT,
TINERET ŞI SPORT

PREŞEDINTE: SORIN MUNTEANU
SECRETAR: DORIN HEHN
MEMBRI:  ION CHIFOREANU, MARIANA 

EFTIMIE, ADRIAN NEGOIŢĂ

D. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE
SOCIALĂ

PREŞEDINTE: DAN IOAN SARMEŞ
SECRETAR: CĂTĂLIN TIUCH
MEMBRI:   SILVIA COJOCARU, GH. NODIŢI, 

VASILE ROTĂRESCU

E. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
LOCALĂ

PREŞEDINTE: VIOREL COIFAN
SECRETAR: MARIUS RADU CÂRCEIE
MEMBRI:   MATEI SUCIU, MARIAN GRECU, 

ELISABETA SPĂTARU

F. COMISIA PENTRU RELAŢII ŞI COOPERARE
INTERREGIONALĂ

PREŞEDINTE: IOSIF CÂNDEA
SECRETAR: NICOLAE BITEA
MEMBRI:   FLORIN RĂVĂŞILĂ,  

COSMIN COSTEA, OANA GAITA
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Proiectului HURO /0901/194/2.5.1. cu titlul Dans şi muzică fără frontiere, cu un buget 
total de 69.746 euro, derulat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 
2007 – 2013 a intrat în ultima lună de implementare. Lider de proiect este Primăria Makó 
din Ungaria, iar al doilea partener de proiect este oraşul Sânnicolau Mare. Bugetul  care revine 
Jimboliei este de 22.058, 00 euro.

Cooperarea celor implicaţi în proiect a fost foarte bună, managementul s-a derulat conform 
cerinţelor proiectului. Acesta a debutat prin organizarea de către Partenerul Jimbolia, în 25 
martie 2011, a Conferinţei de presă de deschidere a proiectului, la care au participat, pe lângă 
echipele de proiect, şi oficialităţi din cele trei localităţi.

Particularitatea acestui proiect este dată de faptul că îmbină aspectele culturale cu cele 
economice. Astfel, Partenerul de proiect Jimbolia a înfiinţat şi organizat Forumul primarilor din 
GECT şi din regiune la data de 6 mai 2011. La acest eveniment s-au trasat direcţiile de dezvoltare 
pentru această organizaţie, s-a prezentat proiectul Dans şi muzică şi proiectele care sunt şi vor 
fi implementate în cadrul GECT – ului Banat Triplex Confinium. La lucrările Forumului au 
participat: domnul Nógrádi Zoltán, primarul oraşului Mórahalom, director executiv GECT 
– BTC, domnul Marossy Zoltán, subprefectul judeţului Timiş, primarii celor trei localităţi 
partenere, doamna Kalapáti Magdolna din partea VÁTI Békéscsaba - Ungaria şi 80 de primari 
din GECT şi din regiune. Doamna Kalapáti Magdolna a prezentat celor de faţă, pe larg, istoria 
şi obiectivele Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013.

Ca parte a componentei culturale a proiectului Dans şi muzică, s-a organizat, în 27 mai 2011, 
Concertul Bartók Béla, la Biserica catolică din oraşul Jimbolia, unde au interpretat următorii 
artişti: Nicolae Vezure- student anul III la Facultatea de Muzică a Bendekfi Istvan, Quartetul – 
Facultăţii de Muzică- Timişoara, Benedekfi Istvan, lector universitar la Facultatea de Muzică a 

Universităţii de Ştiinţe de la Seghedin şi Orchestra de cameră a 
Facultăţii de  Muzică a Universităţii de Ştiinţe de la Seghedin. 
S-a marcat, astfel, trecerea celebrului muzician Bartók Béla 
prin aceste localităţi.

Comitetul de conducere al proiectului s-a reunit la Jimbolia 
în data de 27 iulie 2011 şi a analizat stadiul de realizare a 
proiectului, stabilind măsurile de informare - publicitate care 
vor fi realizate în cadrul proiectului Dans şi muzică.

Organizarea Festivalului folcloric Banat Triplex Confinium, 
la data de 7 august 2011, a încheiat şirul activităţilor culturale 
derulate în cadrul proiectului de către oraşul Jimbolia. Acest 
eveniment, care a reunit aproximativ 120 de artişti, a fost 
vizionat de aproximativ 2500  de persoane.

Prin acest proiect, oraşul Jimbolia a achiziţionat şi 
echipament tehnic de sonorizare, necesar desfăşurării 
evenimentelor culturale şi zece costume populare şvăbeşti.

Oraşul Jimbolia a participat, în 16 februarie 2012, la Forumul primarilor şi la evenimentele 
organizate de partenerul Sânnicolau Mare, iar în data de 24 februarie 2012 Jimbolia a luat parte 
la Ceremonia de închidere şi la evenimentele organizate de Partenerului lider de proiect, oraşul 
Makó.

Kaba GÁBOR,
Primarul Oraşului Jimbolia

HARTA PLIANTĂ A MUNICIPIULUI LUGOJ 
Firma "Schubert & Franzke" 

din St. PÖlten (Austria) a realizat  
harta pliantă a municipiului Lu-
goj, după ce în urmă cu trei ani a 
editat-o pe cea a muncipiului Ti-
mişoara. Marţi, 28 februarie, în ca-
drul conferinţei de presă susţinută 
de primarul Francisc Boldea, a pu-
tut fi împărţit jurnaliştilor câte un 
exemplar din primele 5.000, care 
au sosit la primărie în cursul di-
mineţii. Municipalitatea  lugojană 
intenţionează să deschidă un In-
fochioşc, cel mai probabil într-una 
dintre vămile de la capetele Podu-
lui de Fier. Aici, pe lângă aceste 
hărţi, vor fi distribuite şi alte mate-
riale de prezentare care vor marca 
identitatea oraşului. Hărţile vor fi 
distribuite gratuit.

Aceeaşi firmă austriacă, cu fi-
lială la Cluj Napoca, a realizat în 
anul 2011 Harta Turistică a Jude-
ţului Timiş (ediţie bilingvă, româ-
no-engleză) în asociere cu Direcţia 

de Cooperare şi Informatică din 
cadrul Consiliului Judeţean, pro-
dus lansat la Viena la Biroul de 
Turism al României în capitala 
Austrei, condus de economistul Si-
mion Giurcă.

M.B.

SOLDATUL CU PUŞCA 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 

Naţional Timiş şi-a dat dat  acordul pentru reconstitu-
irea basoreliefurilor şi a inscripţionărilor de pe Monu-
mentul Unirii din Lugoj (Soldatul cu Puşca). Acordul 
a fost primit cu condiţia ca lucrările să fie executate cu 
personal specializat şi autorizat. „Au fost adresate mul-
ţumiri Primăriei Municipiului Lugoj şi Asociaţiei Pa-
sărea Măiastră pentru preocuparea de a păstra şi pune 
în valoare monumentele care cinstesc evenimentele din 
istoria României. Acest monument a fost vitregit în pe-
rioada comunistă şi lipsit de trei basoreliefuri din bronz, 
aplicate pe soclu. În aceeaşi perioadă  de sub basorelieful 
ce reprezintă Lupoaica împreună cu Romulus şi Remus 
a fost înlăturată următoarea chemare patriotică „Ro-

mâni, toţi într-o ţară, ori toţi într-un mormânt. ”Dintre 
cele trei basoreliefuri au fost reconstituite cele cu Rege-
le Ferdinand şi cu Regina Maria”, a precizat  Francisc 
Boldea, primarul muncipiului Lugoj. 

Pentru a respecta autenticitatea monumentului şi 
din respect pentru înaintaşi se va realiza inscripţiona-
rea în piatră a textului amintit mai sus. Inscripţia re-
spectivă a fost înlăturată în perioada comunistă, împre-
ună cu alte trei basoreliefuri de pe monument. Dintre 
cele trei plăci, două au fost reamplasate în anul 2009, 
profitându-se de faptul că în podul clădirii fostei Pre-
fecturi a judeţului Severin s-au găsit, intacte, cele două 
forme de turnare. Una dintre ele reprezintă delegaţia 
românilor bănăţeni şi transilvăneni, primită de Regele 
Ferdinand şi prim-ministrul I.C. Brătianu, iar cealaltă 
o prezintă pe Regina Maria în mijlocul soldaţilor. "Din 
păcate, forma de turnare  (mulajul) pentru cea de-a tre-
ia metopă (cea care conţinea scene de la Alba-Iulia) nu 
a mai fost găsită, astfel că înfăţişarea monumentului nu 
va mai corespunde exact cu cea de la inaugurarea pe-
trecută la 9 mai 1935",  precizează publicaţia lugojană 
Redeşteptarea. 

Tot legat de punerea în valoare a moştenirii istorice 
şi culturale a  oraşului se intenţionează amenajarea unui 
Infochioşc într-unul din parcurile centrale ale oraşului. 
În prezent se lucrează la proiect şi există deja un model. 
Şi aici se vor  distribui materiale de  prezentare. 

M.B.

Proiect transfrontalier româno-maghiar de promovare a valorilor culturale locale
DANS ŞI MUZICĂ FĂRĂ FRONTIERE
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DEFICIENŢELE DE LEGISLAŢIE BLOCHEAZĂ 
EXPLOATAREA DEPONIEI DE LA GHIZELA

Parte dintr-o investiţie mai amplă a Con-
siliului Judeţean Timiş, deponeul zonal de la 
Ghizela  a costat 21 de milioane de euro, în 
acest moment  fiind  finalizat la cheie. Con-
siliul Judeţean Timiş este principalul benefi-
ciar al noului deponeu. Pentru a-l construi, 
C.J. Timiş a luat un credit. Lucrarea a fost 
recepţionată şi examinată de experţi străini,  
deponeul trecând  cu bine severa examinare.  
Banii cheltuiţi de C.J. Timiş s-au întors  la 
bugetul judeţean de la Uniunea Europeană,  
iar licitaţia pentru desemnarea operatorului a 
avut loc în toamna anului 2011, însă nu  s-a 
definitivat alegerea acestuia nici până acum.  

Care este cauza acestei anomalii tipic 
româneşti o explică preşedintele Consiliului 
Judeţean, Constantin Ostaficiuc: "Din păca-
te, la Ghizela avem o problemă de achiziţie 
publică. Au ajuns în instanţă două procese 
ale celor care au participat la licitaţia pentru 
desemnarea operatorului pentru deponeu. 
Aşa se face că avem deponeu la cheie, dar nu 
avem cui să predăm cheile. Totul se întâmplă 
din cauza unor deficienţe în legislaţia româ-

nească". 
Pînă la terminarea proceselor între cei 

care au licitat, dar care au fost nemulţumiţi 
de rezultatul licitaţiei, deponia ecologică zo-
nală de la Ghizela se află în conservare şi 
este păzită de agenţii Direcţiei Prestări Ser-
vicii a Consiliului Judeţean Timiş.

M.B. 

Şedinţă ordinară lunară a C.J. Timiş  
a avut loc în 28 februarie 2012, de la ora 
10.00, în sala  consiliului  din  Palatul   Ad-
ministrativ (Corp anexă). 

Ordinea de zi a şedinţei a fost urmă-
toarea: 1.Întrebări, interpelări. 2. Proiect de 
hotărâre privind aprobarea bugetului recti-
ficat al judeţului Timiş şi a bugetelor recti-
ficate ale unor instituţii şi servicii publice 
pe anul 2012. 3. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea „Agendei principalelor manifes-
tări cultural-artistice şi sportive”. 4. Proiect 
de hotărâre privind aprobarea achitării coti-
zaţiei către Asociaţia ,,Baschet Club Timi-
şoara”. 5. Proiect de hotărâre privind finan-
ţarea unor structuri sportive. 6. Proiect de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii CJT 
nr.146/2010 privind aprobarea proiectului 
de investiţie „Parc Tehnologic pentru Ener-
gie Alternativă Timişoara” a cheltuielilor 
legate de proiect, precum şi a documentaţiei 
tehnico-economice a investiţiei. 7. Proiect 
de hotărâre privind aprobarea modificării 
indicatorilor tehnico-economici ai proiec-
tului de investiţie “Centrul de Integrare prin 
Terapie Ocupaţională Găvojdia”. 8. Proiect 
de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
parteneriat cu Municipiul Timişoara şi Co-
muna Dumbrăviţa pentru proiectul „Extin-
dere reţea de troleibus Dumbrăviţa”.

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
proiectului de investiţie „Muzeul Viu al Sa-
tului Bănăţean, Timiş - Csongrad , Tradiţie 
şi Multiculturalitate”. 10. Proiect de hotă-
râre privind aprobarea Proiectului Tehnic 
pentru obiectivul de investiţie Modernizare 
DJ 592D Lugoj – ohaba Forgaci, km 2+140 
– 13+800”. 11.Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiec-
tivul de investiţie ”sporire capacitate de cir-
culaţie pe DJ 595 Giroc – Timişoara, km 
7+700 – 10+000”. 12. Proiect de hotărâre 
privind aprobarea reorganizării Centrului 
de asistenţă şi protecţie a victimelor traficu-

lui de persoane. 13. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea închirierii sezoniere a unor 
suprafeţe de teren, în scopul amenajării de 
terase.

14. Proiect de hotărâre privind aproba-
rea închirierii unui spaţiu de către Centrul 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Con-
stantin Pufan” Timişoara. 15. Proiect de 
hotărâre privind completarea „Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public 
al judeţului Timiş”. 16. Proiect de hotărâre 
privind actualizarea Inventarului bunurilor 
imobile din domeniul public şi privat al ju-
deţului Timiş date în administrare Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Timiş. 17. Proiect de hotărâre 
pentru modificarea şi completarea Nor-
mativului privind dotarea cu autovehicule 
şi consumul lunar de carburanţi. 18. Pro-
iect de hotărâre privind aprobarea atribu-
irii licenţelor de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse 
regulate speciale unor operatori  de trans-
port rutier. 19. Proiect de hotărâre privind 
acordarea unui mandat special reprezentan-
tului Judeţului Timiş in Adunarea Generală 
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Apă - Canal Timiş. 20. Proiect de hotărâ-
re privind revocarea şi numirea reprezen-
tantului în Consiliul de administraţie al 
SC „INTER CENTER SERVICE” SA 
Timişoara. 21. Proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului 
judeţean Timiş în Comisia de orientare 
şcolară şi profesională.22.Proiect de hotă-
râre privind desemnarea membrilor comisi-
ilor de evaluare şi comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor pentru evaluarea performan-
ţelor manageriale pe anul 2011, ale mana-
gerilor unor instituţii publice de cultură 
aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Timiş. 23. Diverse.

J.L.

ŞEDINŢA PLENULUI CONSILIULUI JUDEŢEAN 
DIN 28 FEBRUARIE

CONSTANTIN OSTAFICIUC:

Administraţia judeţeană doreşte să atragă cât mai mulţi 
parteneri pentru proiectele pe care le are în vedere în următorii 
ani. Pentru aceasta preşedintele CJ Timiş, Constantin Ostafi-
ciuc, a avut, în februarie şi martie, întâlniri cu reprezentanţii 
European Business Club (EBC), care reuneşte 700 de societăţi 
comerciale din Banat.

Paleta sectoarelor private ce ar putea beneficia de bani 
europeni este vastă, de la energie până la mediu şi agricul-
tură, după crearea infrastructurii necesare. „Rolul admi-
nistraţiei este acela de a crea infrastructura necesară, astfel 
încât societăţile comerciale să poată, mai apoi, să dezvolte 
proiecte în domenii diverse’’, a declarat, la prima întâlnire, din  

14 februarie, Constantin Ostaficiuc.
În 2 martie, la Consiliul Judeţean a avut loc a doua întâlni-

re, la care au participat oameni de afaceri şi reprezentanţi con-
sulari, cărora Constantin Ostaficiuc le-a prezentat strategia de 
dezvoltare a judeţului pentru 2012, proiectele finalizate, aflate 
în derulare sau cele care se planifică. „În perioada următoare, 
ne vom axa pe parteneriatele public-private. Avem nevoie de 
capital privat în administraţie. În Timiş s-au investit miliarde 
de euro şi datorită acestor investiţii ne permitem şi noi acum 
să avem un buget acceptabil pentru dezvoltare. Bugetul nece-
sar pentru investiţiile gândite în Timiş este de un miliard de 
euro”, le-a spus Ostaficiuc oamenilor de afaceri. Dan Bedros, 
consulul onorific al Franţei la Timişoara, a declarat că pentru 
ieşirea din criză sunt două soluţii: parteneriatele public-private 
şi fondurile europene. Tocmai pentru a impulsiona aceste două 
oportunităţi, vor avea loc mai multe întâlniri, următoarea fiind 
programată pe teme de agricultură, apoi se va încerca o dezba-
tere cu ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, pentru 
ca în aprilie întâlniri între oamenii de afaceri şi autorităţi să 
aibă loc la Arad.

Proiectele prezentate de Ostaficiuc şi care pot implica 
mediul de afaceri din Banat şi nu numai vizează realizarea 
sau reabilitarea unor drumuri judeţene şi interjudeţene, în-

tre care şi lărgirea porţiunii dintre Timişoara şi Giroc, mo-
dernizarea stadionului Dan Păltinişanu, Muzeele Ştiinţei şi 
Tehnologiei şi al Satului Bănăţean, realizarea Incubatoru-
lui de afaceri, Parcul tehnologic pentru Energie Alternati-
vă şi Parcul Fotovoltaic, Centrul Judeţean pentru Susţinerea 
Afacerilor sau restaurarea Castelului Huniade. toate acestea 
fac parte dintre proiectele – realizate sau în derulare – pre-
zentate oamenilor de afaceri prezenţi la întâlnirea din  
2 martie. Alina SABOU

„Avem nevoie de capital privat în administraţie”

Foto: Constantin DUMA

GHIZELA
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Misiunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului (DGASPC) Timiş vizează: promovarea, co-
ordonarea, monitorizarea şi controlul activităţii de protecţie a 
drepturilor copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate 
în dificultate. Şi în anul 2011, activitatea tuturor angajaţilor s-a 
axat, în principal, pe îndeplinirea obiectivului principal al in-
stituţiei, respectiv pe asigurarea asistenţei sociale în domeniul 
protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate 
în dificultate. 

Obiectivele anului 2011 au vizat: 

•	 Creşterea calităţii serviciilor oferite pentru îndeplinirea 
standardelor de calitate, prin îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
reţelei de servicii sociale. Promovarea şi dezvoltarea unui 
sistem coerent de asistenţă socială, în vederea combaterii ex-
cluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii tuturor persoanelor 
aflate în dificultate. Implementarea proiectelor câştigate şi 
accesarea de noi fonduri extrabugetare,

•	 Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, serviciilor 
sociale oferite şi a programelor derulate. Reducerea număru-
lui de copii cu măsură de protecţie specială.

•	 Reducerea numărului de copii părăsiţi în maternităţi şi uni-
tăţi sanitare. Reorganizarea instituţiei şi restructurarea cen-
trelor rezidenţiale din subordine. Crearea de baze de date 
în vederea monitorizării facile a cazuisticii.  Acordarea, în 
concordanţă cu legislaţia în vigoare, a drepturilor şi facilită-
ţilor pentru toate categoriile de persoane aflate în dificulta-
te.Îmbunătăţirea relaţiei cu primăriile prin implementarea 
programului de „Asistenţă tehnică şi coordonare metodo-
logică a primăriilor”. Îndeplinirea Planului de Investiţii şi 
asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări pentru 
buna funcţionare a întregii instituţii. Asigurarea funcţionării 
la parametrii optimi a patrimoniului aflat în administrare, 
prin realizarea planului de reparaţii şi întreţinere a acestora. 
Implementarea Cadrului Comun de Auto-Evaluare (CAF). 
Implementarea planului de restructurare a centrelor de ca-
pacitate mare pentru adulţii cu handicap neuropsihic. Im-
plementarea sistemului managerial de Control Intern.

Anul 2011 a fost unul deosebit de dificil din punct de vede-
re economico-social. Pe fondul crizei economice, prin scăderea 

accentuată a veniturilor, nivelul de trai al populaţiei a scăzut, 
ceea ce a generat o creştere a problemelor sociale cât şi a numă-
rului de beneficiari pentru care s-a instituit o măsură de protec-
ţie în regim de urgenţă. Prin serviciile oferite, prin activităţile 
de prevenţie derulate împreună cu primăriile din judeţ şu cu 
ONG-urile cu profil social, am încercat să contracarăm o parte 
din efectele crizei economice. Astfel, am intervenit prin mijloa-
ce specifice în rezolvarea celor: 863 de sesizări de abuz/negli-
jare, din care 544 confirmate ca fiind situaţii de risc, sesizate la 
Serviciul de Monitorizare şi Intervenţie în Regim de Urgenţă  
“Telefonul Copilului”, precum şi în cele 43 de cazuri de copii 
părăsiţi în spitale şi maternităţi.

Am monitorizat activitatea celor 600 de asistenţi maternali 
care au în plasament 1100 de copii; acolo unde a fost posibil, 
tinerii au fost reintegraţi socio-profesional, asistenţii maternali 
primind în grijă, totodată, copiii mici părăsiţi de familie sau 
aflaţi în situaţie de risc. 

Prin Servicial Alternative de Tip Familial am monitorizat 
copiii aflaţi în plasament (peste 800 de copii), 67 de copii ieşind 
din sistemul de protecţie şi fiind reintegraţi familial. S-a pus un 
accent deosebit pe promovarea adopţiei naţionale şi oferirea de 
servicii de suport pentru familiile adoptive sau potenţial adop-
tive. A fost deschisă procedura adopţiei interne pentru 65 copii; 
39 de copii au fost adoptaţi prin sentinţă civilă definitivă şi ire-
vocabilă, aceştia trăind, în prezent, în mijlocul noilor lor familii.

Psihologii din cadrul Serviciului Consiliere Familială au 
consiliat 136 de cazuri (unele dintre ele referite de Serviciul 
„Telefonul Copilului”) şi, în vederea creşterii calităţii vieţii be-
neficiarilor sistemului de protecţie a copilului, au fost evaluaţi 
192 de copii şi 410 adulţi.

 Serviciul Rezidenţial a coordonat activitatea tuturor OPA 
şi a centrelor de plasament subordonate, în evidenţa sa aflându-
se cei 449 de copii din centrele de plasament (cu 12 mai mult 
decât în anul precedent).

În cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu 
Handicap au fost evaluaţi social, psihologic, medical si educaţi-
onal 2972 de copii, majoritatea fiind încadraţi într-o categorie 
de persoane cu handicap.

În ceea ce priveşte asistenţa socială acordată adulţilor, Ser-
viciul Evaluare şi Monitorizare Asistenţă Socială a realizat eva-
luarea socio-economică a 80 de persoane adulte aflate în difi-
cultate, consilierea socio-psihologică a 100 de persoane aflate în 
dificultate, a acordat consultanţă de specialitate şi suport pentru 
100 de persoane şi s-a ocupat de înregistrarea tardivă a naşterii 
pentru 2 persoane adulte aflate în dificultate. Numărul persoa-
nelor adulte aflate în centrele din subordinea DGASPC Timiş 
s-a menţinut relativ constant, la finalul anului 2011 având 687 
de beneficiari, cu 34 mai mulţi decât în 2010.

În cursul anului 2011, Serviciul  de Evaluare Complexă a 
Persoanelor Adulte cu Handicap a evaluat din punct de vede-
re medico-psiho-social 5.332 de persoane cu handicap în ve-
derea încadrării în grad a persoanelor adulte cu handicap. În 
cadrul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pen-
tru Adulţi, în urma evaluării sociale, psihologice, medicale, au 
fost instrumentate 5.120 de cazuri în vederea încadrării în grad 
de handicap. Nu în ultimul rând, la finele anului 2011, în evi-
denţa Serviciului Evidenţă Drepturi Persoane cu Handicap se 
aflau 21.042 de persoane cu handicap din care 2.058 de copii şi 
18.984 de adulţi, care beneficiază de drepturi si facilităţi con-
form legislaţiei în vigoare.

În cursul anului 2011 s-a încheiat proiectul Tcares (sub-
proiect PEOPLE), s-a implementat proiectul finanţat prin 
Banca Mondială şi au trecut de evaluarea tehnico-economică şi 
cea de teren 2 finanţări prin Programul Operaţional Regional; 

Au fost implementate, promovate şi iniţiate mai multe pro-
iecte, după cum urmează:

Două sub-proiecte ale Proiectului PEOPLE Interreg, fina-
lizate în 2011

1. „Technology Cares/Tcares ” cu scopul de a încurajara fo-
losirea sistemelor de teleîngrijire şi a demonstra că acestea sunt 
mult mai eficiente în satisfacerea nevoilor beneficiarilor. Proiec-
tul s-a desfăşurat în perioada 01.01.2010-30.06.2011.

2.”Share IT” având ca scop îmbunătăţirea eficienţei poli-
ticilor locale şi regionale legate de domeniul social şi de e-in-
cluziune printr-un schimb mai larg de experienţe la nivel UE, 
identificarea exemplelor de bună practică în utilizarea TIC 
pentru a facilita integrarea. Proiectul s-a desfăşurat în perioada 
01.01.2010-30.05.2011.

Un proiect aflat în derulare în 2011
1.„Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 

nr.2 Lugoj” – finanţare Banca Mondială îşi propune construirea 
unui centru modern pentru 48 persoane cu dizabilităţi psihice, 
în vederea reorganizării Centrului de Recuperare şi Reabili-
tare Neuropsihiatrică Găvojdia şi oferirea de servicii conform 
standardelor. Proiectul este în curs de implementare, conform 
graficului de activităţi, aflându-se în faza de achiziţie a lucrării 
de execuţie.

Două proiecte trecute de evaluarea tehnico-financiară şi de 
evaluarea de teren în 2011, ambele având ca scop: Reabilitarea, 
extinderea şi dotarea câte unei clădiri vechi, pentru crearea câte 
unui centru modern pentru câte 50 de persoane cu dizabilităţi 
psihice, în vederea reorganizării Centrului de Recuperare şi Re-
abilitare Neuropsihiatrică Găvojdia. Ambele proiecte presupun 
finanţare prin Programul Operaţional Regional  - Domeniul 
major de interventie 3.2 „Reabilitarea / modernizarea/ dezvol-
tarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

1. ”Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Găvoj-
dia” 

2. “Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Periam” .

Tot în anul 2011, a continuat implementarea Cadrului Co-
mun de Auto-Evaluare (CAF) şi  a fost iniţiată implementarea 
Sistemului Managerial de Control intern.

Chiar dacă în 2011 condiţiile financiare au fost de austeri-
tate pe fondul crizei economice, trebuie sublinat faptul că in-
stituţia a reuşit să realizeze în proporţie de 100% Planul anual 
de investiţii. S-a asigurat funcţionarea la parametrii optimi a 
patrimoniului aflat în administrare prin realizarea planului de 
reparaţii şi întreţinere a acestora. 

Nu în ultimul rând, s-a pus un accent deosebit pe sensibiliza-
rea opiniei publice cu privire la problematica beneficiarilor sis-
temului de asistenţă socială. În acest sens, au fost organizate mai 
multe manifestări tradiţionale, având ca şi parteneri organizaţii 
neguvernamentale şi instituţii de învăţământ. Dintre eveni-
mentele cele mai importante amintim: Ziua Internaţională a 
Copiilor Străzii, Ziua Europei, Ziua Internaţională a Copilului, 
Ziua Drepturilor Copilului, Ziua Internaţională a Persoanelor 
cu Handicap, Memorialul “Hubertus Gollnick”, competiţii 
sportive şi culturale tradiţionale.

Smaranda MARCU

Anul 2011 la Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Timiş
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AXA PRIORITARĂ 5: Dezvoltarea durabilă  şi promova-
rea turismului

DOMENIUL  MAJOR  DE  INTERVENŢIE  5.1.  - 
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru Progra-
mul Operaţional Regional 2007 – 2013: Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului

ORGANISM INTERMEDIAR: Agenţia Pentru Dezvol-
tare Regională Vest 

BENEFICIAR: Unitatea Administrativ – Teritorială Jude-
ţul Timiş prin Consiliul Judetean Timis

CONTRACT DE FINANŢARE nr. 1154 din 10.12.2010
OBIECTIVE GENERALE:  Creşterea contribuţiei turis-

mului la dezvoltarea economico-socială şi culturală a judeţului 
Timiş prin refuncţionalizarea şi reabilitarea Castelului Hunia-
de al Muzeului Banatului din Timişoara. Cresterea economico-
socială, turistică şi culturală a municipiului Timişoara, a judeţu-
lui Timiş şi a zonei de Vest a României.

 OBIECTIV SPECIFIC:  Punerea în valoare a potenţi-
alului turistic şi  a patrimoniului cultural-istoric a Castelului 
Huniade al Muzeului Banatului din Timişoara prin restaurarea 
şi refuncţionalizarea acestuia.

CONTEXT: Valorificarea  patrimoniului cultural al oraşu-
lui Timişoara poate contribui la creşterea  economică a oraşului, 
prin favorizarea apariţiei şi dezvoltării firmelor locale şi prin 
creşterea atractivităţii zonei pentru investitori.

Investiţiile în turism şi cultură vor permite folosirea avan-
tajelor oferite de potenţialul turistic şi patrimoniul cultural în 
identificarea şi consolidarea identităţii proprii, pentru a-şi îm-
bunătăţi avantajele competitive în sectoare cu valoare adăugată 
mare şi conţinut calitativ şi cognitiv ridicat, atât pe pieţe tradi-
ţionale cât şi pe pieţe noi, în formare.

JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII  
PROIECTULUI

Reşedinţă nobiliară în secolele XV şi XVI, reşedinţă a paşei 
între anii 1552-1716, apoi cazarmă de artilerie, Castelul Hunia-

de găzduieşte în prezent Secţia de Istorie, Secţia de Arheologie 
şi Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Banatului.  
Castelul Huniade al Muzeului Banatului era în pericol de pră-
buşire, specialiştii constatând că pereţii clădirii multiseculare se 
tasează inegal şi constant, iar pilonii de stejar care sprijineau 
fundaţia au putrezit. Totodată, latura de nord-vest a clădirii şi 
bolţile sunt traversate de fisuri foarte mari.

Având în vedere că expertiza efectuată anterior de către spe-
cialiştii în domeniu tratează parţial problema stabilităţii struc-
turale a clădirii, s-a impus o expertizare globală care să propună 
soluţii de consolidare pe întreg ansamblul, cu integrarea lucrării 
executate pentru consolidarea colţului de Nord – Vest în con-
ceptul general de asigurare a stabilităţii structurale. 

Necesitatea creării unor spaţii noi, administrative impune 
folosirea spaţiului aferent podului clădirii prin transformarea  
acestuia în mansardă, localizată în gabaritul existent fără a se 
aduce modificări structurale, de formă şi materiale. 

Potenţialului turistic şi importanţa cultural-istorică a Cas-
telului Huniade din Timişoara impun luarea de măsuri urgente 
pentru conservarea acestuia şi realizarea lucrărilor de moderni-
zare, în scopul de a mări numărul de vizitatori şi turişti români 
şi străini care vizitează acest obiectiv turistic al Timşoarei.

Soluţia cea mai fezabilă pentru finanţarea acestui proiect, 
în considerarea obiectivelor deja expuse, a fost accesarea Pro-
gramului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 

– Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul 
major de intervenţie 5.1. - ,,Restaurarea şi valorificarea dura-
bilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe”, prin intermediul căruia se putea ob-
ţine o finanţare nerambursabilă cuprinsă între 1.700.000 lei şi 
85.000.000 lei 

POTENŢIALII BENEFICARI AI PROIECTULUI : 
Vizitatorii Castelului Huniade al Muzeului Banatului Timi-
şoara; Angajaţii  Muzeului Banatului Timişoara ; Specialiştii 
Muzeului Banatului Timisoara si personalul de specialitate 
al   altor institutii similare din Romania si din strainatate, care 
vor organiza expozitii, sesiuni de comunicari, simpozioane, etc; 
Echipa de proiect; Noii angajati ai Muzeului Banatului; Ho-
telurile, restaurantele si magazinele comercilale; Comunitatea 
locala; 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI :  Incheierea acordu-
lui de finantare cu Autoritatea de Management si Organismul 
Intermediar in scopul acordarii finantarii nerambursabile pen-
tru implementarea proiectului.  Pregatirea/organizarea licitaţiei 
pentru desemnarea serviciilor de consultanta si supervizare . 
Pregătirea şi lansarea oficială a proiectului.  Pregatirea / Or-
ganizarea licitatiei pentru desemnarea contractului de lucrari.  
Desfasurarea lucrarilor de executie.  Promovarea si publicitatea 
proiectului. Auditul proiectului. 

RESURSELE MATERIALE IMPLICATE ÎN REALI-
ZAREA PROIECTULUI 

Întregul proiect va fi implementat la sediul CJ Timiş şi la 
Muzeul Banatului unde va fi realizată activitatea de monitori-
zare a realizării lucrărilor şi a amplasării panourilor de promo-
vare temporare şi definitive. C.J. Timiş va pune la dispoziţia 
unităţii de implementare a proiectului o parte din infrastructu-
ra IT şi de birou existentă, compusă din echipamente hardware 
si software indispensabile pentru implementare, mobilier mo-
dern şi consumabile. Managementul proiectului va fi asigurat 
de Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) şi de firma de 
consultanţă specializată de management de proiect. 

Angela GLĂMAN

Joi, 1 martie 2012, cu începere de la ora 17, în cadrul concep-
tului Cafe Text, în Bastionul „Theresia” a fost lansat volumul de 
poezii „Esenţă de Lună”, semnat de Adela Marincu Popa. Car-
tea, apărută de Mărţisor la Editura Eurostampa, conţine 37 de 
poezii. Adela Marincu Popa, jurnalistă ca şi formare, debutează 
cu acest volum la vârsta de 35 de ani. 

În faţa unei asistenţe numeroase, prin care s-au regăsit co-
legi din Consiliul Judeţean, părinţii Adelei, soţul, dar şi Dorian, 
băieţelul de doi ani al poetei, au vorbit despre carte scriitorul 
Tudor Creţu, managerul Bibliotecii Judeţene Timiş, poeta 
Manolita Dragomir Filimonescu şi Ion Jurca Rovina, proza-
tor, poet, dramaturg, ziarist. Autoarea a recitat din poeziile sale 
şi a mulţumit celor prezenţi la evenimentul literar.

Emeric Vamoş BARBU

ROMANŢĂ ÎN CLEPSIDRĂ
Pe cerul meu de argint, cu săgetări de stele
Şi tremurări de lună cu umbră de carmin,
Îmi zboară lin în stoluri albe rândunele
Uitate-n dor de iarnă de cântecul divin.

Efervescenţe vise scriu versuri parfumate
Pe ceaţa ca de pâslă din zilele cu ger,
Pictând cu nostalgie fantasme aromate
Şi gânduri violete pe-al minţii giuvaer.

Îmi fulguiesc cuvinte din ochii verzurii
Cântând, pe nerostite, romanţe în clepsidră,
Prin lumi fantastice şi nopţi de frenezii
Ce-mi picură mirare în clipa aburindă.

Am ametiste calde în părul blond de dor
Şi zâmbetul mi-e strop de lună fermecată,
În inimă mi-e soare, şi-n versul călător
Vreau sufletu-mi cu tine oceane să străbată.

ESENŢĂ DE LUNĂ

MUZEUL BANATULUI VA AVEA O VIAŢĂ  
DE CASTEL MEDIEVAL

Restaurarea şi refuncţionalizarea Castelului Huniade al Muzeului Banatului Timişoara
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 - 2013
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Ioan Sima este primar în comuna Victor 
Vlad Delamarina din 1992. Două decenii de 
administraţie, care mai de care mai solicitant. 
Sima spune că mai doreşte un mandat, unul sin-
gur, timp în care va termina lucrările începute în 
ultimii ani. În 2011, s-a reuşit reabilitarea reţelei 
de apă în satele Victor Vlad Delamarina, Pini şi 
în Honorici, s-a reabilitat drumul comunal 134, 
care leagă satele Honorici şi Pădureni de centrul 
de comună. 

Pentru 2012, primarul Ioan Sima doreşte să 
se reabiliteze căminele din satele Visag, Pădu-

reni şi Honorici, la toate urmând să se facă re-
paraţii capitale. Comuna a câştigat un proiect cu 
finanţare europeană, în valoare de 2,5 milioane 
euro, cu care se va introduce canalizarea în Pe-
troasa Mare şi Herendeşti şi se vor face staţii de 
epurare. „Am început să facem achiziţionarea de 
materiale, să începem lucrarea. Avem de pietruit 
străzile din toate cele şase sate. Am mai câşti-
gat un proiect european pentru construirea unui 
info centru turistic şi un altul pentru reabilitarea 
unui drum agricol. Am reuşit să câştigăm trei 
proiecte pentru că dacă insişti şi te dă afară pe 
uşă, intri pe geam. Altfel nu se poate. Am lucrat 
cu o firmă de consultanţă din Timişoara şi am 
obţinut punctajele necesare. Pentru 2012 avem 
o valoare totală a investiţiilor de de 1,5 miliarde 
de lei vechi, 150.000 lei noi”, spune Sima. 

Investitori pe raza comunei sunt doar pe 
agricultură: o firmă cu capital danez deţine 
3.200 de hectare de teren, la Honorici un altul 
are o brutărie şi un teren de 500 ha şi un he-
leşteu de peşte, pe 10 ha, realizat cu finanţare 
externă. Localnicii îşi lucrează terenurile, iar o 
parte sunt salariaţi. Vreo 10 familii sunt pleca-
te la muncă în străinătate. Pădureni şi Petroasa 
Mare sunt sate unde locuiesc cu preponderenţă 
ucrainieni, după ce au fost părăsite de nemţi. La 

Pădureni sunt numai ucrainieni, iar la Petroasa 
sunt şi nemţi şi români şi ucrainieni.  

Îl întrebăm pe edil cum reuşeşte să gospo-
dărească bugetul şi ne compară situaţia cu aceea 
a unei familii cu mai mulţi copii. „E ca şi cum 
ai avea un copil de 6-7 kg. Îl mai muţi dintr-o 
mână în alta, dar dacă ai şase copii, trebuie ţinuţi 
toţi. Cum am procedat eu: m-am dus în fiecare 
sat şi am stat de vorbă cu oamenii. I-am între-
bat ce ar dori să le facem mai urgent. Biserica, 
lucrări la cămin, un gard, un drum, reţea de apă. 
Oamenii vor ca în satul lor să faci mai mult. Îm-
preună am stabilit de care lucrări mai urgente au 
nevoie fiecare: apă, drum, canalizare etc. Le-am 
luat pe rând pentru a putea să îi rezolv pe toţi. 
Mai apar şi discuţii, desigur, dar la masa negoci-
ereilor, rezolvăm problema”, ne spune Sima. 

Din punctul său de vedere, cel mai greu 
mandat a fost după Revoluţie, când a fost ne-
bunia cu terenurile, toţi voiau teren şi spuneau 
că îl vor lucra. Au făcut asta numai doi-trei ani, 
apoi l-au lăsat pârloage, pentru că şi-au dat sea-
ma că nu se poate lucra rentabil pe suprafeţe 
mici, iar dacă nu ai suprafeţe întinse, nu poţi 
primi fonduri europene pentru a te dezvolta. 
„Noi ne plângem, bani e adevărat că nu sunt, 
dar noi oare ne facem datoria faţă de restul? Cât 

colectăm din taxe şi impozite? Eu cred că pri-
ma dată trebuie să iau ce am de colectat. Toţi 
vor bani de la stat, dar dacă eu nu plătesc, altul 
nu plăteşte, de unde să dea şi statul? În schimb, 
dacă ştii să te gospodăreşti ca lumea, nu cred 
că sunt mari probleme. O investiţie mare nu o 
poţi face singur. Eu din taxe şi impozite strâng 
în jur de 4 miliarde lei vechi, nu-mi ajung banii 
aceştia, dar pentru a cere ceva, trebuie mai întâi 
să ştii că ce a depins de tine ai făcut”, a expli-
cat Ioan Sima. Ca exemplificare, ar fi nevoie de 
bani pentru pietruirea tuturor drumurilor, dar şi 
pentru asfaltarea drumului judeţean 585, care 
uneşte satul Visag cu satul Dulău, din Caraş-
Severin. Drumul de 9 km este neasfaltat, dar 
edilul spune că există promisiuni de la condu-
cerea CJ Timiş că va începe în acest an. Pentru 
tineri, administraţia locală a vândut terenuri pe 
raza satului Petroasa, cu 1,5 euro/mp. Popula-
ţia comunei a scăzut de la 2.900 de persoane 
la 2.780, conform ultimului recensământ, s-au 
comasat şi câteva şcoli, iar din acest punct de 
vedere problema cea mai mare este că ar mai fi 
nevoie de cel puţin un microbuz pentru a putea 
asigura transportul în condiţii optime a elevilor. 

Alina SABOU

JEBEL

- Ce aţi realizat în acest mandat în domeniul infrastructurii?

- Pot spune că, în ceea ce priveşte drumurile din comuna 
noastră, acestea sunt pietruite în proporţie de aproximativ 90%. 
Avem, de asemenea, încă cinci kilometri de drum în curs de as-
faltare, urmând să reluăm lucrările la el imediat ce vremea ne va 
permite. Totodată, vor fi pietruite toate drumurile care sunt per-
pendiculare pe Drumul Naţional 59. Tot pentru acest an avem de 
definitivat pietruirea a trei kilometri de drum şi vor fi reabilitate 
toate drumurile pietruite din comună, după caz.

Aşadar, vom continua pietruirea străzilor şi în acest an şi, în 
paralel, vom continua lucrările de întreţinere a drumurilor deja 
pietruite. Vom mai realiza şi 2.000 de metri liniari de alei pieto-
nale, care vor fi acoperite cu pavele.

În prima jumătate a acestui an vor fi reluate lucrările la re-
ţeaua de apă. Deşi am avut o reţea de apă, am făcut un proiect 
nou, denumit «Staţie de tratare, staţie de pompare şi reconfigu-
rare reţea de apă rece în comuna Jebel». Lucrările sunt finalizate 
în proporţie de 40%, urmând ca în vara acestui an investiţia să fie 
dată în folosinţă.

- Ce aţi realizat în domeniul educaţiei?

La capitolul educaţie, menţionez că am investit în lucrări 
de reabilitare a clădirii şcolii. Suntem beneficiarii unui program 
POR de reparaţie capitală a şcolii. Astfel, unitatea de învăţământ a 
fost izolată termic la exterior. Se vor face reabilitări de la acoperiş, 
la pardosele. S-a schimbat tâmplăria veche, cu una PVC. Vor fi 
înlocuite instalaţiile electrice şi cele sanitare. De asemenea, vor 
fi modernizate instalaţia de încălzire a şcolii, grupurile sanitare, 
tâmplăria, instalaţiile electrice şi sanitare, sistemul de încălzire. 

Termenul de finalizare a lucrărilor este luna septembrie a acestui 
an. Elevii şcolii din Jebel vor începe noul an şcolar 2012-2013 
într-o clădire renovată complet şi dotată ultramodern.

La grădiniţă, anul trecut am refăcut exteriorul, iar anul acesta 
schimbăm acoperişul. Interiorul este complet reabilitat, aceasta 
însemnând tencuieli, faianţă, gresie. În unitatea de învăţământ 
preşcolar sunt înscrişi peste 60 de copii. Tocmai de aceea 
intenţionăm amenajarea în imediata apropiere a grădiniţei a unui 
părculeţ de joacă, cuprins într-o zonă de spaţii verzi. El va fi dotat 
cu toate cele trebuincioase pentru ca micuţii să poată petrece aici 
momente plăcute în aer liber.

- Cu ce aţi ajutat cultele?

- Am acordat, în ultima perioadă, o atenţie deosebită şi cul-
telor. În comuna noastră sunt trei cimitire. La cel din drumul 
Lieblingului vom înlocui, de îndată ce timpul va permite, gardul 
de împrejmuire, ceea ce înseamnă 760 de metri liniari. De între-
ţinerea cimitirului se ocupă tot Primăria. În viitorul apropiat vom 
concesiona, tot în cimitirul din drumul Lieblingului, o parcelă de 
teren pe care se va construi un magazin de pompe funebre. Tot 
aici, cei care se vor ocupa de magazin au promis că vor ridica şi o 
capelă funerară dotată după toate standardele în vigoare.

Am ajutat, în măsura posibilităţilor, şi Biserica Unită cu 
Roma, cu o serie de fonduri necesare pentru lucrări de reparaţii.

- Vorbiţi-ne despre viaţa culturală a comunei.

- La acest capitolul pot aminti faptul că, în curând, Casa Na-
ţională «Efta Botoca» va avea o nouă faţă. Ea se află acum în 
renovare, avem şi fonduri la îndemână. Vom amenaja la Casa Na-
ţională vestiare dotate cu grupuri sanitare şi vom ridica şi o anexă. 

La nivelul comunei activează formaţia de dansuri populare 
«Căluşerul», care a participat la o serie de concursuri şi festivaluri 
de folclor de la care a venit cu premii însemnate, amintind aici 
cunoscutele, de-acum, Festivalul Lada cu Zestre şi Vetre Folclo-
rice.

- Ce se mai întâmplă în sportul local?

- Pentru că sunt foarte mulţi tineri în comună pasionaţi de 
fotbal, am construit, lângă terenul pe care joacă divizionarele ju-

deţene FC şi Juventus, un teren sintetic dotat cu nocturnă. Anul 
acesta vom finaliza investiţiile începute la vestiare, sala de forţă, 
grupurile sanitare şi anexele de la terenul de fotbal. Avem o sală 
de sport multifuncţională şi, aşa cum aminteam, două echipe de 
fotbal în Campionatul Judeţean.

- La capitolul proiecte ce puteţi aminti?

- La capitolul proiecte aş aminti mai întâi de cel de pe măsura 
322, care cuprinde realizarea canalizării, construirea unei staţii 
de epurare şi a unei creşe pentru două grupe de copii, precum şi 
asfaltarea a 3,2 kilometri de străzi. 

De asemenea, intră în finanţare drumul forestier-agricol care 
face legătura între drumul către Şipet şi cel către Folea, pe o lun-
gime de 9,2 kilometri. Acesta va intra în execuţie în această vară.

Avem un proiect şi pe linie de sănătate. În luna martie vor în-
cepe lucrările la construirea unui Centru de Sănătate. Vom avea 
aici medici de familie, cabinet de analize şi cabinet de stomatolo-
gie. Execuţia acestui proiect este prevăzută pentru acest an.

În faza de licitaţie se află un alt proiect însemnat, cel privind 
modernizarea iluminatului public. Dorim să modernizăm acest 
serviciu şi să reducem consumul de energie electrică pentru că, 
deocamdată, avem mari cheltuieli în acest sens. Prin toate proiec-
tele şi demersurile pe care le facem doresc ca Jebelul să devină, în 
cel mai scurt timp, o comună modernă şi europeană.

A consemnat
Petru Vasile TOMOIAGĂ

“Doresc ca Jebelul să devină 
o comună modernă şi europeană”

Interviu cu Ionel Sabin Bociu, primarul comunei Jebel
Jebelul rămâne una dintre comunele bogate şi prospere din apropierea metropolei bănăţene. Situată pe Drumul European 70, între Timişoara şi Moraviţa, pe drumul spre Belgrad, localitatea a cunoscut o 

dezvoltare constantă încă din cele mai vechi timpuri. Atestată documentar la 1332, când a fost menţionată în dijmele papale sub numele de Zephel ca proprietate regală, în anul 1425 comuna este amintită ca o 
cetate care avea dreptul să organizeze bâlciuri aparţinând micului nobil român Niculae Tretul. În anul 1717 localitatea, cunoscută sub denumirea de Schebell, avea deja 200 de case, iar peste aproximativ 30 de 
ani aici se deschidea un oficiu poştal. În anul 1763 protopopul Martin Şuboni şi-a donat casa pentru a funcţiona ca şcoală. Astăzi Jebelul este una dintre comunele bogate ale judeţului Timiş şi rămâne, deopotrivă, 
locul în care au văzut lumina zilei regele violoniştilor, Efta Botoca, şi istoricul Nicolae Săcară.

Despre ce s-a petrecut în Jebel în ultimii patru ani stăm de vorbă cu primarul comunei, domnul Ionel Sabin Bociu.

VICTOR VLAD DE LA MARINA Solicitările celor şase sate se rezolvă la masa negocierilor
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Investiţii importante s-au făcut în ultimii ani în câteva din 
obiectivele turistice din oraşul Buziaş, însă staţiunea nu reuşeşte 
să se impună în turismul internaţional de profil balneoclima-
teric. Primarul Alger Ilaş admite că în Buziaş nu există nicio 
formă de agrement care să fie funcţională tot timpul anului. De 
aceea, pe timp de iarnă, turismul e aproape inexistent. În plus, 
timişorenii sunt cei care asigură cel mai des activităţile turisti-
co-recreative. Veştile nu sunt bune nici din punctul de vedere al 
economiei: investitorii nu se înghesuie să deschidă nici măcar 
un supermarket, pentru că nu le este rentabilă afacerea. 

Primarul Alger Ilaş ne-a vorbit şi despre aspectele care 
aduc un plus de confort pentru buzieşeni. Cea mai importan-
tă realizare de anul trecut este terminarea lucrării de centură 
a Buziaşului şi eliminarea din oraş a traficului greu, care tra-
versa oraşul chiar prin centru. „Pe lângă reabilitarea căminelor 
culturale, cel mai bun lucru pentru Buziaş este acest drum de 
centură de nord-est. Solul Buziaşului are anumite probleme sau 
construcţiile nu sunt bine făcute, se simţea când trecea cu trafic 
greu prin centru. Ambele investiţii sunt realizări ale comunităţii 
locale, un rol însemnat avându-l Consiliul Judeţean, prin pro-
iectul şi susţinerea acestuia. Banii au fost obţinuţi din fonduri 
europene. Timp de cinci ani de zile, atât centura, cât şi drumul 
judeţean vor fi supravegheate şi prin aceasta cred eu că execu-
tanţii au fost obligaţi de la bun început şi vor fi obligaţi să rea-
lizeze lucrări bune, deoarece nu vor veni să controleze ai noştri, 
ci reprezentanţii comunităţii europene”, a declarat Alger Ilaş. 

Un obiectiv de însemnătate socială a fost realizat, în 2011, 
în satul aparţinător, Bacova, unde s-a introdus reţeaua de apă. 
Pânza freatică era infestată de nitriţi, rezultaţi din dezvoltarea 
dezastruoasă a fermei de porci din localitate, afirmă Ilaş. „Am 
reuşit să realizăm cam trei sfert, după o perioadă de contestaţii 
şi judecăţi. În 2012 vrem să facem această investiţie să funcţi-
oneze şi vrem să legăm reţeaua din Buziaş de cea din Bacova. 
Apa din Buziaş e mai sigură, avem şi uzină de apă. Anul acesta 
va începe programul de reabilitare a infrastracturii de apă în 

Buziaş exclusiv, iar staţia de epurare va fi nouă şi apoi se vor 
reabilita reţelele. Avem pentru acest an şi speranţa că proiectul 
depus pentru apă-canalizare la Silagiu să poată fi început cu 
fonduri guvernamentale. Avem  intenţie de proiect, discutat de 
un an de zile, împreună cu societatea Aquatim să introducem 
şi canalizarea în Bacova şi să refolosim apele uzate pentru agri-
cultură. Este o intenţie a unei firme germane, care vrea să facă 
o staţie de epurare pilot. Buziaşul ar contribui cu o sumă, şi 
nemţii cu restul. Totul ar costa cam 4 milioane de euro. Între 
timp, noi căutăm un investitor care să aibă un teren pe care să 
se construiască sere şi să poată folosi această apă”, a explicat 
Alger Ilaş. 

Planuri pentru înfiinţarea 
unui centru de recuperare 
cardiovasculară

Discuţia se îndreaptă spre posibilităţile turistice atunci când 
vorbim despre probleme şi greutăţi. Starea parcului-pădure şi a 
staţiunii, în general, nu este cea pe care şi-o doresc autorităţi-
le. În instanţă există un proces de revendicare pentru parc, iar 
răspunsul final trebuie să vină de la justiţia de pe Dâmboviţa. 
Până atunci se gândesc proiecte care să includă şi societatea 
balneară, care deţine cele mai mari hoteluri din Buziaş, dar 
şi finanţări europene sau măcar guvernamentale. Lucrurile se 
mişcă încet însă. Ideea primarului a fost să se facă o reabilitare 
integrată: refacerea colonadei vechi, modernizarea parcului şi 
realizarea unui centru de recupertate cardiovasculară, precum 
şi extinderea spitalului din oraş. „Este un proiect pilot depus la 
ministerele Sănătăţii, Dezvoltării, Mediului şi Culturii. Este un 
proiect complex, în ceea ce priveşte folosinţa parcului, reabilita-
rea colonadei şi a spitalului din Buziaş. Ministerul Culturii şi-a 
dat acceptul pentru colonadă, Ministerul Sănătăţii mai face do-
cumentare, pentru că Buziaşul nu a intrat între cele 10 staţiuni 
balneo din ţară deşi noi am făcut toate diligenţele. Ministerul 

Dezvoltării a fost de acord, de principiu, dar numai verbal din 
partea ex-ministrului Elena Udrea. Nu ştiu cam cât ar costa, 
pentru că nu e făcut proiectul. Sumele sunt foarte mari, oricum. 
Cel puţin un milion de euro ar costa numai colonada, trebu-
ie refăcute aleile, toaletarea copacilor, mobilier de parc, peste 2 
milioane de euro aş zice eu”, calculează edilul.

Din punctul său de vedere, cea mai gravă problemă este că 
nu există zonă de agrement. Nimeni nu investeşte pentru că nu 
e rentabil, nu funcţionează nici măcar restaurantele. Ele sunt 
închise iarna şi deschise numai vara. „Dacă nu vin cei din Timi-
şoara, e grav. Nu mai vin ca înainte la staţiuni nici cei trimişi de 
la Ministerul Muncii. Nimeni nu vine să stea nici măcar o săp-
tămână, să facă numai tratamente, se plictiseşte. Nu ai ce face 
în Buziaş. Un punct important va fi odată cu terminarea sălii 
de sport. Am putea să atragem sportivii, împreună cu societatea 
balneară, să folosim sala şi alte facilităţi pentru cantonamente. 

Vin muncitori din Caraş!

Activitatea economică este redusă, baza fiind în fabrica de 
apa minerală şi societatea balneară. Ca un fenomen de remar-
cat este că muncitorii care lucrează la fabrica de pantofi vin 
mai mult din sate ale Caraş-Severinului, în timp ce buzieşenii 
lucrează la acelaşi tip de fabrică în Timişoara. Explicaţia con-
stă, desigur, în salarii şi facilităţi, cei din Buziaş fiind ceva mai 
pretenţioşi decât cei din Caraş-Severin, care se mulţumesc cu 
salarii mai mici. O altă problemă menţionată de Alger Ilaş este 
pericolul de a se produce inundaţii de la cele trei pâraie din 
jurul Buziaşului. „Dacă s-ar fisura barajul de lângă Lugoj şi cel 
de la Silagiu, apa ar ajunge până la primărie! Prefectura ne-a 
cerut să spunem ce zone de risc avem. Asta e o zonă de risc!”, 
mai spune Ilaş. 

Alina SABOU

BUZIAŞ

Strategiile de revigorare a oraşului-staţiune  
aşteaptă aprobări de la ministere

Consilierii judeţeni ai Partidului Social 
Democrat au militat pentru o distribuire echi-
librată a banilor publici către primăriile din 
Timiş, fără a ţine cont de culoarea politică a 
primarilor. Astfel, aleşii judeţeni au acţionat în 
consecinţă şi au votat ca mai multe localităţi 
din judeţ să primească banii necesari pentru 
rezolvarea problemelor cetăţenilor. „Banii nu 
vor fi împărţiţi după culoarea politică. Am 
stabilit un criteriu de împărţire a banilor, pe 
proiecte care există la ora actuală la nivelul 
Timişului, cu alocări de fonduri de la guvern 
şi cu posibilităţiile de criteriu patru. În acest 
sens, fiecare primărie PD-L va primi cel puţin 
150.000 de lei. Mai mult, au fost alocate fon-
duri suplimentare pentru 13 primării de altă 
culoare politică din fondul destinat primăriilor 
pesediste. Acestea vor primi câte 30.000 de lei 
suplimentar. Anul trecut, au fost primiţi aproa-
pe 81% din bani de către arcul guvernamental. 
Noi am primit 19%.   De data aceasta, le-am 
dat un procent de aproape 21% primăriilor de 
altă culoare şi am luat noi cei 79% pe total si-
gur de buget. Buget şi valoare mult mai mică 
decât ceea ce vine prin hotărâre de guvern”, a 
declarat Titu Bojin. 

Acesta a mai precizat că primordială este 
rezolvarea problemelor cu care se confruntă 
oamenii, apartenenţa politică nefiind impor-
tantă. „Ne-am gândit că sunt localităţi în care, 
poate, oamenii suferă din cauză că distribuirea 
banului public se face discreţionar, pe criterii 
de coloratură politică. Noi am vrut şi, iată, 
am reuşit să eliminăm această problemă şi să 

echilibrăm balanţa banilor necesari pentru 
investiţii. Trebuie să învăţăm să trecem peste 
aceste piedici şi prejudecăţi cum că nu trebuie 
daţi bani unei comune pentru că primarul este 
membru al unui partid politic de o anumită 
culoare. Importanţi sunt oamenii, care trebuie 
să ştie că se face ceva pentru ca ei să trăiască 
mai bine”, a mai declarat Titu Bojin.  

În calitatea sa de consilier judeţean, Titu 
Bojin a continuat seria întâlnirilor cu cetăţenii, 
fiind prezent la Lugoj, Deta, Jimbolia, Giroc, 
unde a purtat discuţii cu aleşii social-demo-
craţi din consiliile locale respective. „Suntem 
într-o legătură constantă cu teritoriul, pentru 
a identifica priorităţile fiecărei localităţi. Pri-
oritatea noastră este legată de îmbunătăţirea 
infrastructurii şi de atragerea de investitori pu-
ternici în acele oraşe şi comune unde şomajul 
este în creştere”, a precizat Titu Bojin.

L.U.

Sprijin pentru sinistraţi
Consiliul Judeţean Timiş a virat în luna 

februarie 2012 în conturile consiliilor ju-
deţene Vrancea şi Buzău câte 500.000 lei, 
sume care să fie folosite pentru activităţile 
de deszăpezire atât de necesare în acea pe-
rioadă, după căderile masive de zăpadă. „Cei 
1.000.000 lei au fost luaţi din fondul de re-
zervă al instituţiei administraţiei timişene 
pentru a fi utilizaţi în sprijinul consiliilor ju-

deţene Vrancea şi Buzău şi al populaţiei greu 
încercate de ninsorile abundente din ultima 
perioadă. Să nu uităm că în 2005, când Ti-
mişul a fost grav lovit de inundaţii, instituţii, 
firme şi cetăţeni din întreaga ţară i-au ajutat 
pe sinistraţi cu bani şi bunuri materiale ”, a 
subliniat preşedintele CJ Timiş, Constantin 
Ostaficiuc.

J.L.

Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale
Uniunea Judeţeană CNSLR Frăţia Ti-

miş a accesat proiectul de tip grant “Iniţia-
tive Europene de Dezvoltare Rurală – dez-
voltarea resurselor umane din zonele rurale”, 
cofinanţat din Fondul Social European. 
Proiectul, cu o durata de 24 de luni, este im-
plementat în Regiunea de Vest de SC Best 
Proserv Centre SRL în parteneriat cu UJ 
CNSLR Frăţia Timiş. Prin această iniţia-
tivă se urmăreşte creşterea ratei de ocupare 
din România, reorientând populaţia ocupată 
în agricultura de subzistenţă şi şomerii din 
mediul rural către alte sectoare ale pieţei 
muncii, nonagricole, prin intermediul unui 
ansamblu de acţiuni. Astfel se pune accen-
tul pe îmbunătăţirea nivelului de calificare a 
cetăţenilor din mediul rural pentru a le spori 
şansele şi oportunităţile de inserţie pe piaţa 
muncii, stimulând de asemenea crearea de 
firme şi persoane fizice autorizate (autoan-
gajare) ca axe dinamizatoare ale economiei 

româneşti.
Proiectul se adresează unui număr de 

200 de persoane din 8 comunităţi rurale/4 
judeţe din Regiunea de Vest, în special per-
soane ocupate în agricultura de subzistenţă 
şi persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă, dar şi managerilor şi angajaţilor din 
mediul rural, acordând o atenţie deosebită 
femeilor şi grupurilor defavorizate. Printre 
activităţile specifice proiectului, menţionăm 
următoarele componente: înfiinţarea unui 
Centru Rural de Afaceri; cursuri de formare 
profesională în diverse domenii  (mecanic 
auto, contabilitate, securitate şi sănătate în 
muncă, resurse umane, protecţia mediului, 
comunicare în limba engleză şi antrepre-
noriat rural); servicii de informare orientare 
şi consiliere profesională şi antreprenorială 
Persoane de contact: Beatrice Căiţanu – 
Manager proiect – 0733 733 403.

S.M. 

Titu Bojin: 
"Bugetul de investiţii trebuie să fie echilibrat"
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Fiecare localitate are specificul ei. Ten-
dinţa generală este ca tinerii să pără-

sească mediul rural, pentru a face şcoală 
la oraş, apoi pentru a găsi de lucru şi a 

locui. Comuna Ştiuca este o excepţie de la 
regulă. Deşi nu este o localitate periur-
bană precum cele de lângă Timişoara, 

în ultimii ani s-au construit peste 300 
de case. Circa 20% dintre locanici sunt 
„navetişti” la muncă în străinătate, în 

Italia, Austria, Spania, iar majoritatea 
lucrează în domeniul construcţiilor. De 
altfel, la Ştiuca, unei zone de case i s-a 

spus „cartierul italienilor”, imobilele 
fiind construite de cei care au lucrat în 

Italia. Un alt specific al comunei este 
că este formată din ucrainieni veniţi 

din Maramureş. Media acestei etnii în 
comună este de peste 70%, iar în centrul 
de comună este de circa 90%. Primarul 

Vasile Bejera ne-a vorbit mai pe larg 
despre administraţia pe care o conduce. 

S-au bazat pe fonduri proprii

Anul trecut, cu fonduri proprii şi mai puţin 
cu cele guvernamentale, s-a reuşit finalizarea 
reţelei de apă în satul Zgribeşti, ultima din cele 
patru localităţi unde nu exista această facilitate. 
Pentru o viaţă mai activă, s-a dat în folosinţă şi 
sala de sport, realizată din bugetul local. „Anul 
trecut am dat în folosinţă un PUZ de 55 de 
locuri de casă, din care 30 au fost date la tineri 
în concesiune. Diferenţa va fi vândută. PUZ-ul 
este dotat cu drum, curent electric şi reţea de 
apă. Probabil vor începe în primăvară să şi lu-
creze. Ca investiţii în 2011, am mai făcut în jur 

de 4.000 mp de trotuare, s-a asfaltat legătura 
între DJ 584 şi centrul localităţii Oloşag, pre-
cum şi DJ Ştiuca-Găvojdia. Am reuşit să achi-
tăm suma lucrării executate pe drumul DC 
133 Ştiuca-Dragomireşti. Lucrarea începuse 
în 2008, cu bani de la guvern şi din fonduri 
proprii am reuşit să acoperim suma. Am rea-
lizat un proiect tehnic pentru extinderea şcolii 
cu clasele I-VIII din Ştiuca, mai este nevoie de 
un corp. Trebuie depus la Ministerul Educaţi-
ei pentru a primi bani. Avem mulţi copii aici. 
Bugetul este mic şi în acest an, dar cu atât cât 
este reuşim să ne gospodărim”, ne spune Vasile 
Bejera. Întrebat dacă a depus proiecte pentru a 
accesa fonduri europene, primarul ne spune că 
cei 2,5 milioane de euro care se puteau câştiga 
prin măsura 322 nu au fost câştigaţi, proiectul 
rămânând fără finanţare. „A fost respins fără 

niciun motiv. Nu aveam culoarea politică ne-
cesară, asta este părerea mea. Pe 322 au rămas 
fără finanţare 1.100 de proiecte în toată ţara, 
numai 700 au intrat la finanţare. De ce nu iau 
bani din alte fonduri, care e politica după care 
se pot repartiza bani de la alte măsuri? Nu îmi 
dă nimeni un răspuns, indiferent care ar fi ace-
la. Noi facem proiecte, vedem la televizor că nu 
ştim să accesăm fonduri, dar de fapt nu sunt 
bani. La departajare nu s-a luat în considerare 
populaţia şi faptul că ei  au nevoie de canaliza-
re. Eu cred că e mai avantajos să faci canalizare 
unde sunt mai mulţi locuitori şi nu unde sunt 
satele cu 300 locuitori şi populaţie săracă. Ar 
trebui să se calculeze şi câtă apă se consumă. 
Sunt comune unde s-au prins finanţări şi nu 
pot să îi dea drumul la lucrare pentru că nu 
funcţionează staţia de epurare, nefiind consu-
mul de apă potrivit. Cel care e sărac nu are ne-
voie nici de canalizare”, a spus Bejera. 

În 2012, edilul vrea să scoată la licitaţie 
pentru realizare sistemul de canalizare în Ştiu-
ca. Preţul lucrării este de circa un milion de 
euro.  De unde fac rost de aceşti bani? Primarul 
ne explică metoda aplicată la reţeaua de apă 
din Zgribeşti. „Vom face lucrarea din surse 
proprii. Am deja o parte din bani, cam 10 mi-
liarde de lei vechi. Nu o să facem un împru-
mut. La reţeaua de apă din Zgribeşti, am avut 
suma de 5 miliarde de lei vechi, iar în caietul 
de sarcini am precizat că cine îmi face lucrarea 
şi aşteaptă după bani doi ani are 30 de puncte. 
Cine a spus că îmi face lucrarea în trei luni şi să 
le dăm banii în 90 de zile a luat numai 5 punc-
te. A câştigat cel care a avut curajul să aştepte 
doi ani. În doi ani m-am achitat de sumă, iar 
lucrarea care fusese făcută în trei luni. În pri-

mul an am avut 50 la sută din sumă şi firma a 
reuşit să îşi acopere cheltuielile pe care le avea. 
Aşa vom face şi cu canalizarea, contractul va fi 
pe doi ani. Locuitorii îmi cer în permanenţă 
canalizare, avem 300 de case noi în localitate. 
Sunt construite în ultimii şapte ani, cu facilităţi 
moderne. Pe fiecare stradă când merg mă în-
treabă numai când începe canalizarea”, a pre-
cizat Vasile Bejera. Tot anul acesta va începe şi 
extinderea reţelei de energie electrică, se va mai 
face un mini-teren de fotbal cu gazon sintetic, 
un parc modern în centrul localităţii, încă un 
foraj de apă la Ştiuca şi se vor curăţa păşunile. 
Pe fonduri guvernamentale se va finaliza dru-
mul comunal 133 Dragomireşti- Scăiuş, din 
Caraş-Severin, unde mai este de executat un 
rest de 1,3 km. Totodată, vor începe lucrările 
de asfaltare la DJ 584 între Ştiuca şi Zgribeşti. 

Tradiţii nemţeşti, 
muzică bănăţeană, 
populaţie ucrainiană

Comuna era populată de nemţi până în anii 
’60, etnicii plecând apoi spre Germania sau alte 
state. Mai sunt cinci nemţi acum la Ştiuca, din 
cei 700 câţi erau în acele vremuri. În urma lor 
au venit familii de ucrainieni, care îşi păstrează 
şi tradiţiile lor, dar s-au adaptat şi la obiceiurile 
locului, inclusiv cele legate de nemţi. În fiecare 
an, în vară, în 2 august, la rugă, nemţii se întorc 
în sat. În cinstea lor se ridică un pom în centrul 
localităţii, conform unui obicei străvechi. După 
o săptămână, era dat jos. „Noi suntem ucraini-
eni, muzica e bănăţeană şi pomul e nemţesc. 
Îmbinăm plăcutul cu utilul, cu tradiţia”, spune 
Bejera. 

Edilul se străduieşte să menţină un spririt 
tânăr în localitatea unde statisticile spun că este 
cea mai mică medie de vârstă din regiune, dacă 
nu chiar din ţară. „Pentru tineri facem atât de 
multe investiţii. Din Ştiuca tinerii nu au plecat 
pentru că au toate condiţiile. Nu au terenuri de 
la părinţi, de aceea Primăria face PUZ-uri, le 
ofer teren, se căsătoresc aici. Au apă, au şosea, 
şcoală, grădiniţă, sală de sport, toate sunt aici. 
Dragostea mare este aici, familiile tinere fac co-
pii şi rămân cu noi”, ne spune edilul.

Greutăţi în administraţie

A face administraţie şi a lucra cu oamenii nu 
e chiar un lucru simplu, mai ales în condiţii de 
restrişte bugetară. Punctual, primarul spune că 
îl deranjează cel mai tare lipsa autonomiei lo-
cale şi economice. „Dacă vreau să fac un PUZ 
alerg doi ani pe la toate instituţiile şi toate îmi 
iau bani pentru bunul comunei, ca şi când nu aş 
fi proprietar De exemplu, avem o păşune, Con-
siliul Local a decis că sunt mulţi tineri şi să să se 
rupă şapte hectare pe care să se facă un cartier 
de case. Îţi trebuie doi ani să umbli, să îl treci în 
intravilan, plăteşti la taxe cu grămada. De ce ne 
iau banii, că e terenul meu, al comunei? De ce să 
plătesc? Ar putea fi foarte simplu, dezmembrezi, 
cu hotărâre de Consiliu  în care spui că păşunea 
îşi schimbă categoria de folosinţă din păşune în 
curţi, construcţii intravilane. Ar trebui să fie fă-
cută o simplă modificare în cartea funciară, apoi 
iei un arhitect care face un plan urbanistic şi fi-
nalul să fie la arhitectul-şef al judeţului. Nu avem 
autonomie şi putere ca să facem ceea ce vrem să 
facem din comună. Ştie mai bine Bucureştiul ce 
îmi trebuie mie aici?”, se întreabă Vasile Bejera.  

Situaţia nu e uşoară nici cu plata persoane-
lor care au grijă de cei cu handicap. Cauza: tot 
banii puţini. „Probleme am avut cu banii pentru 
cei care îngrijesc persoanele cu handicap. Nu ştiu 
ce vrea să facă Guvernul cu ei, să îi omoare, să îi 
extermine...  Avem vreo 27 de cazuri. Ei primesc 
550 de lei, dacă nici aia nu suntem în stare să 
le dăm celor care îngrijesc o persoană neputin-
cioasă... Aceşti oameni nu au un serviciu de opt 
ore, ei muncesc tot timpul. Anul trecut am avut 
bani pentru trei luni. La rectificarea de buget am 
mai primit bani pentru patru sau cinci luni şi 
am reuşit să fac plăţile până în luna septembrie. 
Într-un final, am achitat sumele pe nouă luni. 
Cu sumele primite în acest an, îi plătesc pentru 
sumele restante de anul trecut. Cu ce am primit 
anul acesta, pot acoperi sumele pe patru luni, din 
octombrie până în ianuarie. Am mai pus 500 de 
milioane de lei vechi din bugetul propriu şi cred 
că îi întind până în aprilie. Sper ca la o nouă rec-
tificare de buget a Guvernului şi să se aloce iar 
ministerului respectiv şi apoi la Direcţia Finan-
ţelor Publice şi apoi la noi”, exemplifică edilul 
din Ştiuca. 

Alina SABOU

„Tinerii nu au plecat din comună 
pentru că au toate condiţiile”

ŞTIUCA Primarul Vasile Bejera: 

ŞEDINŢĂ DE LUCRU
În data de 23 februarie 

2011, la Palatul Adminis-
trativ din Timişoara a avut 
loc şedinţa de lucru privind 
fixarea datelor de desfăşurare 
a evenimentelor din Agenda 
comună de colaborare între 
Institutul  Cultural al Româ-
nilor din Voievodina (preşe-
dinte Costa Roşu) şi directo-
rii instituţiilor de cultură din 
subordinea administrativă a 
Consiliului Judţean Timiş 
implicate în aceste proiecte.

Răzvan HRENOSCHI 

Primăria din Ştiuca

Şcoala din Ştiuca
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“Timişoara de altădată, cu farmecul, nos-
talgiile şi mitologia ei, li s-a arătat, în alchimia 
amintirii cu litera tipărită, zecilor de concita-
dini serviţi, joi, 16 februarie 2012, la Bastion, 
cu Cafe Text, de către Biblioteca Judeţeană 
Timiş, graţie unei reeditări- eveniment.”, scria 
Simona Popovici Donici despre cea de-a treia 
ediţie a volumului „Nostalgii timişorene - al-
bum despre oraşul de altădată”, semnat de re-
gretatul profesor Paul Răzvan (1928 -1995), 
apărut la Editura Eurostampa, prn bunăvoin-
ţa editorului Mircea Răulescu. Un eveniment 
organizat de Biblioteca Judeţeană Timiş, în 
cadrul programului  «Cafe Text». Albumul 
bilingv, român-englez (traducere Ramona 
Pojar), cuprinde articole publicate de Paul 
Răzvan în mensuelul „Timişoara internaţio-
nal” între anii 1991-1995 şi a fost prezentat 
publicului de Smaranda Vultur, Dinu Barbu, 
Daniel Vighi şi Tudor Creţu. 

"Culegerea bilingvă reuneşte articole 
publicate de autor în revista «Timişoara in-
ternaţional», articole consacrate realităţii şi 
atmosferei Timişoarei de altădată, burgului 

vechi cu personalităţi definitorii, locuri de-
finitorii şi, mai ales, spiritul definitoriu al 
locului. O culegere de articole care rezistă 
peste timp, aşa cum spiritul oraşului rezistă, 
până la urmă, peste timp", consideră Tudor 
Creţu, directorul Bibliotecii Judeţene Timiş, 
iniţiatorul unor astfel de evenimente deosebi-
te. "Pentru noi, ca bibliotecă, aceste acţiuni 
sunt importante şi prin faptul că imprimă 
continuitate evenimentelor culturale orga-
nizate în Cafeneaua literară de la Bastion, 
unde ne-am propus să realizăm, pe parcurs, o 
cafenea efectivă pe care să o punem la dispo-
ziţia actorilor culturali ai urbei", a mai preci-
zat managerul B.J. Timiş.

"În Timişoara din anii de după întâiul 
Mare război şi până în 1947,- spaţiul cuprins 
între Teatru şi locul unde este astăzi Cate-
drala Ortodoxă se numea bulevardul Regele 
Ferdinand. După aceea a primit numele de 
«30 Decembrie». Astăzi este Piaţa Victoriei. 
Timişorenii îi spun Piaţa Operei. Indiferent 
însă de numele oficial sau neoficial, locul 
este numit CORSO-ul oraşului nostru. Să 
dăm înapoi filele calendarului şi să facem un 
mic «tur» pe CORSO,-aşa cum era el acum 
jumătate de veac. 

De fapt, pe atunci CORSO era denumi-
rea doar a laturii dinspre marile restaurante 
«Palace» şi «Lloyd» (acesta din urmă fiind pe 
atunci o luxoasă cafenea, în care se putea lua 
şi masa de prânz ori cina). Amândouă loca-
lurile aveau saloane elegante, cu lambriuri, 
mobilier, lustre- lucrate în stil «Art nou-
veau». Aşa îşi începe regretatul Paul Răzvan 
una din frumoasele sale povestiri, « Pe Corso 
şi pe Surogat», despre Timişoara de altădată. M.B.

Istoria unui meşteşug
La Muzeul de Artă Timişoara, la Palatul Baroc din Piaţa Uni-

rii, a fost vernisată marţi, 6 martie 2012,  expoziţia Istoria unui 
meşteşug. Petru Kindlein - ceasornicar şi bijutier.

Expoziţia, organizată de Emil Kindlein - nepotul bijutierului 
- şi îngrijită de curatorul Marcela Oprescu, prezintă reconstitui-
rea atelierului de ceasornicar şi bijutier al lui Petru Kindlein care 
a funcţionat în Lugoj în prima jumătate a secolului al XX-lea 
precum şi a prăvăliei în care meşterul şi-a desfăşurat activitatea. 
În expunere au fost prezentate mobilierul atelierului, bancul de lu-
cru, uneltele specifice unui atelier de orologerie şi giuvaergie, firme, 
reclame de epocă; prin intermediul documentelor şi tipăriturilor de 
epocă este prezentată istoria familiei şi a meşteşugului, iar etalarea 
colecţiei particulare de ceasuri a domnului Emil Kindlein, nepotul 
meşterului, prezintă publicului un impresionant număr de ceasuri 
de perete, de buzunar, deşteptătoare, de şemineu şi de mână.

La vernisaj, formaţia Acoustica a sus ţinut un concert cu ,,mu-
zică de colecţie”. Expoziţia, deschisă pînă 1 aprilie 2012, poate fi 
vizitată zilnic între orele 10 - 18 (lunea închis). 

Bogdan NĂDĂŞTEAN

Sărbătoarea cârnaţilor bănăţeni, la Sânnicolau Mare
Festivalul cârnaţilor bă-

năţeni (Worschtkoschtprob), 
o manifestare tradiţională 
în Timişoara, a avut loc în 
acest an la Castelul Nako din 
Sânnicolau Mare, fiind pen-
tru prima dată când eveni-
mentul se desfăşoară în afara 
Timişoarei. 

Degustarea cârnaţilor este 
un eveniment organizat anu-
al, de peste 40 de ani, înainte 

de intrarea în Postul Paştilor catolicilor, de publicaţia Ba-
nater Zeitung. Prima sărbătoare a cârnaţilor bănăţeni a fost 
organizată în 1972, la inițiativa redactorului-şef de atunci, 
Nikolaus Berwanger (foto). Worschtkoschtprob a fost, până 
în anul 1989, o manifestare privată, uşor „subversiv-diziden-
tă” (deputatul minorităţii germane, Ovidiu Ganţ, sublinia 
la sărbătoarea cârnaţilor bănăţeni desfăşurată în anul 2008, 
faptul că, înainte de 1989, Worschtkoschtprob „era o încer-
care de a ieşi din modelul pe care îl impunea societatea re-
spectivă, înainte de 1989, deşi nu era o formă de protest. Era 
o formă de păstrare a unei identităţi care la vremea aceea nu 
era privită neaparat cu ochi buni şi poate tocmai de aceea, 
depăşind cadrul etniei şi devenind o manifestare interetnică, 
acum are o cu totul şi cu totul altă conotaţie. În limita posi-
bilităţilor, vrem să ducem aceste tradiţii mai departe”). 

Cititorii ziarului german, marea majoritate şvabi din sa-
tele timişene, aduceau la redacţie, la Timişoara, pentru de-
gustare, mostre ale cârnaţilor făcuţi de ei în casă, iar „juriul” 
era format din redactorii ziarului. Concursul a fost întrerupt 
pe timpul comunismului, în anul 1985. După Revoluţie, pu-
blicaţia Banater Zeitung, acum săptămânal, a decis să orga-
nizeze sărbătoarea în mod public, începând cu anul 1995.  

Evenimentul din februarie 2012  a fost organizat de re-
dactorii săptă mâna lului de limbă germană, împreună cu Pri-
măria Sânnicolau Mare şi Forumul Democrat al Germani-
lor din Sânnicolau Mare, sub conducerea Dietlindei Huhn. 
Werner Kremm, redactor şef la Banater Zeitung, a explicat, 
de altfel, “ieşirea din Timişoara”: “Ideea de a ieşi din redacție 
a fost a mea. A fost un mod mult mai bun de a intra în con-
tact cu cititorii. Această manifestare a fost deschisă tuturor, 
nu doar germanilor, nu doream să facem segregaționism. 
Acum, am decis să îi las pe tineri să organizeze singuri, iar 
ei au decis că e cazul să îl ducă şi în alte localități. Şi se pare 

că este o reuşită”. 
Şi în acest an au existat două secţiuni de concurs: pro-

ducătorii privaţi (cârnaţi făcuţi în propria gospodărie pentru 
consum propriu) şi firme (cârnaţi produşi pentru comerţ). 
Producătorii de cârnaţi din Lipova, Bocşa, Cenad, Timişoa-
ra şi  Sânnicolau Mare s-au întrecut în Castelul Nako, iar 
pe mesele concursului gastronomic  au fost expuse în jur de 
45 de sortimente de cârnaţi, lebăr, caltaboşi, salamuri, şuncă, 
tobă, sângerete ori şorici, asezonate cu felurite brânzeturi, 
fructe şi legume proaspete, cu cozonaci cu mac, cu nucă şi 
cu stafide. După o temeinică degustare a bunătăţilor, marele 
câştigator al sărbătorii a fost declarat Hans Becker din San-
nicolau Mare, urmat de Pavel Bornea din Cenad pe locul al 
doilea. Locul al treilea revenit producătorilor Edwin Zaban 
(Sânnicolaul Mare), Teodor Gligor (Lipova) şi Jozsef Ros-
Şuba (Cenad). 

„Din acest an, ne-am propus să organizăm fiecare ediţie 
într-o altă localitate, pentru a fi mai aproape de producă-
torii individuali care vor să-şi facă cunoscute preparatele. 
“Este prima oară când ne mutăm din Timişoara, pentru că 
sărbătoarea de la Adam Muller Guttenbrunn devenise prea 
comercială. Anul acesta am ales Sânnicolau Mare, dar de 
acum vom merge în fiecare oraş timişean (probabil Jimbolia 
în 2013, n.r.) Din anul 2013 vom avea invitaţi şi din Serbia 
şi Ungaria”, a declarat Andreea Oance, din partea organi-
zatorilor.

A.S.
M.B.

NOSTALGIA TIMIŞOAREI DE ALTĂDATĂ
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TOMEŞTI

Patru proiecte cu finanţare europeană a 
reuşit administraţia din Tomeşti să câştige în 
ultimii 12 ani. Cel mai valoros dintre ele, 2,5 
milioane de euro, este în desfăşurare în această 
perioadă şi implică asfaltarea a 10 km de dru-
muri în toate cele cinci sate ale comunei. În 
acelaşi proiect s-a inclus şi reabilitarea integra-
lă a grădiniţei, înfiinţarea unui after-school şi 
reabilitarea în totalitate a Casei de Cultură din 
centrul de comună. 

Primarul Eugen Cernescu admite că anul 
2011 a fost unul dificil din punct de vedere 
financiar, mai ales că Tomeştiul se află şi într-
o zonă cu caracter mai sărac, unde peste 70% 
dintre localnici sunt pensionari. „Banii de la 
bugetul local şi de la bugetul statului au fost 
foarte puţini, aşa că ne-am axat pe realizarea 
unor proiecte europene. Am făcut acest lucru 
încă din 2000, de când am venit la primărie. 
Am terminat un proiect Phare, un altul pe Sa-
pard, de un milion de euro şi anul trecut am 
început şi vom finaliza în 2012, proiectul pe 
322 în valoare de 2,5 milioane euro. Proiec-
tul e realizat în proporţie de 80 la sută, a fost 
întrerupt datorită frigului, dar în luna mai, cel 
mai târziu, vrem să îl finalizăm. Ne-am miş-
cat foarte repede cu proiectul. Această sumă 
câştigată prin 322 e bugetul nostru pe 4-5 ani. 

Este al patrulea proiect european câştigat şi cel 
mai mare ca valoare. În 2000 când am venit la 
primărie şi am văzut că nu sunt şanse să faci 
ceva cu sursele proprii, aşa că ne-am axat pe 
fonduri europene. Am angajat un promotor, cu 

el lucrez zi şi noapte la proiecte. Mă mai con-
tactează primarii din alte comune să îmi ceară 
sfaturi, cum să facă, să nu greşească sau să facă 
paşi mai rapizi, să scurteze drumul. Dăm din 
experienţa noastră cu dragă inimă. Avem un 
colectiv foarte bun la primărie şi cinci dintre 
ei se ocupă în echipă şi de urmărirea acestor 
proiecte cu fonduri europene”, ne-a spus Cer-
nescu.

Alte lucrări pentru comună au constat în 
realitarea a două parcuri, lucrări de îmbunătă-
ţire a aspectului localităţii. S-au mai făcut lu-
crări la două şcoli şi la grădiniţa din Tomeşti-
sat şi la Româneşti, s-a reabilitat căminul din 
Tomeşti-sat şi s-au mai făcut reparaţii la podu-
rile peste Bega. Anul acesta vor începe lucrări-
le şi la drumul care leagă Baloşeşti de drumul 
judeţean Făget-Jupâneşti, pe o lungime de 3,7 
km. „Probleme mari avem cu localităţile mai 
mici, Luncani, Tomeşti-sat, Baloşeşti şi Ro-
mâneşti. Deşi avem proiecte făcute şi depuse 
la Ministerul Dezvoltării pentru alimentarea 
cu apă şi canalizarea, nu am găsit surse de 
finanţare pentru ele”, afirmă primarul. O lu-
crare importantă ar urma să înceapă şi Apele 
Române, la reabilitarea râului Bega, din zona 
Luncani până la ieşirea din comună, la Româ-
neşti mănăstire, unde se intersectează cu Bega 

care vine din zona Poeni. „Este o lucrare cu va-
loare mare, presupune reabilitarea în localităţi, 
se vor face ziduri de protecţie a locuinţelor, iar 
între sate se va face decolmatare şi sisteme de 
protecţie pentru holdele oamenilor. Am avut 

problme mai grave cu indundaţiile în 2000, 
dar suntem în alertă tot timpul, mai ales când 
primim avertismente de la Prefectură şi ISU. 
Facem permanenţă”, mai spune Cernescu.  

Turism şi tradiţii

Zona Tomeştiului este una dintre cele 
mai frumoase din Timiş. Suprinzător, aici 
nu s-au construit prea multe case de vacanţă. 
Timişorenii au cumpărat case mai vechi şi le-
au modernizat. În apropiere există, ca loc de 
agrement Valea lui Liman, o bază care aparţine 
unei firme private ce a făcut mai multe investi-
ţii şi zona a căpătat un aspect modern. Peisaje-
le frumoase nu atrag însă decât pe timpul verii, 
când orăşenii mai fug în zone mai răcoroase. 
În rest, peste iarnă, hotelul şi sala de sport de la 
Valea lui Liman, sunt folosite mai mult pentru 
cantonamente. 

Fabricarea sticlei a fost tradiţia locului, dar 
din acele vremuri există doar amintiri. În lo-
cul vechii fabrici se află două afaceri, una cu 
parchet şi alta cu lanţuri, fabrica fiind cumpă-
rată de un localnic, fiu de sticlar. „Am dori să 
deschidem pe vechiul amplasament al fabricii 
un atelier de prelucrare a sticlei. O să vedem 
în vară dacă vom reuşi. Financiar noi nu ne 
putem permite, dar am discutat cu cel care a 
cumpărat fabrica, este fiu de sticlar şi i-ar plă-
cea să păstreze tradiţia aceasta”, a spus Cer-
nescu. De altfel, la Tomeşti există şi un centru 
de păstrare a meşteşugurilor, dedicat mai mult 
copiilor care vor să înveţe despre olărit, pictură 
sau sculptură în lemn. Dacă la fabrica de lemn, 
activitatea nu pare să fi cunoscut criza, după 
cum a spus Cernescu, la fabrica de lanţuri s-a 
lucrat în sistem lohn, materia primă vine din 
Germania, se fac produsele şi se livrează îna-
poi. O perioadă mai scurtă, la Tomeşti se făceau 
şi costume pentru piloţii de la Formula 1, aface-
rea fiind a unui italian care însă s-a mutat în altă 
ţară. Cele aproape 100 de femei fac acum naveta 
la o fabrică de huse şi volane din Făget. „Avem 
multe femei plecate în străinătate, la îngrijiri 
de bătrâni, prin Germania – la munci agricole 
sezoniere, câte trei luni de zile. Majoritatea po-
pulaţiei este îmbătrânită, cam 70-80 la sută, din 
cei care au lucrat la fabrică. Cei mai tineri şi-au 
luat zborul”, recunoaşte primarul.

Alina SABOU

Proiectele europene, modalitatea  
de a dezvolta o comună

Fundaţia Aquademica - din care fac par-
te operatorul regional de apă şi canalizare 
Aquatim şi Departamentul de ape uzate al 
Primăriei München - a încheiat, în februa-
rie, un acord de colaborare cu German Water 
Partnership (Parteneriatul German al Apei), 
asociaţie care numără 330 de membri din 
Germania.

Fundaţia pune la dispoziţia specialiştilor 
români din industria apei programe de in-
struire profesională. Anul trecut, fundaţia a 
organizat 14 cursuri şi seminarii, la care au 
participat peste 350 de cursanţi de la 41 de 
companii din întreaga ţară. Un alt domeniu 
abordat este cel al proiectelor naţionale şi 
internaţionale, având ca obiect gestionarea 
mediului, în special a apei potabile şi uzate.

S.A.

Parteneriat Aquatim 
cu specialişti germani 

în domeniul apei

Institut de Cercetări 
pentru Energii Regene-

rabile, la Timişoara
La finele lunii februarie 2012, la Timi-

şoara a fost inaugurat primul Institut de Cer-
cetări pentru Energii Regenerabile (ICER) 
din România, graţie unui proiect materiali-
zat de Universitatea Politehnica din Timi-
şoara cu finanţare europeană, investiţia fiind 
de 17 milioane de euro. Din valoarea totală 
a proiectului, de peste 64 de milioane de lei, 
contribuţia UE este de 41 de milioane de lei, 
cea a Guvernului României de peste 12 mi-
lioane de lei, iar cea a UPT de 761.000 de 
lei. Institutul are 18 laboratoare de cerceta-
re nou create, cinci în curs de modernizare, 
echipamente de cercetare/dezvoltare în va-
loare de peste 100.000 de euro/bucata, iar un 
alt aparat are o valoare de un milion de euro, 
creându-se 20 de locuri de muncă şi menţi-
nerea a altor 10 posturi. Paleta domeniilor de 
cercetare este variată: pile fotovoltaice şi de 
combustie, obţinerea şi utilizarea biogazului, 
a energiei eoliene, în aerodinamică şi vibraţii, 
electronică aplicată pentru conversia energii-
lor regenerabile, conversia în energie electrică 
şi surse cu baterii solare etc.

S.I.

Standarde europene la Clinica de Terapie Intensivă
Noua Clinică de Anestezie Terapie Intensivă (ATI) a Spita-

lului Clinic Judeţean nr. 1 Timişoara a fost inaugurată oficial, în 
23 februarie, după ce a fost modernizată şi echipată la standar-
de europene. Investiţia depăşeşte 2 milioane de euro, 1 milion 
de euro fiind asiguraţi de Consiliul Judeţean şi un alt milion de 
euro din resurse proprii - sponsorizări şi fundaţii.

Lucrările de modernizare au pornit de la infrastructură, 
cu înlăturarea tencuielii până la beton şi schimbarea canaliză-
rii, şantier deschis în urmă cu un an. Clinica ATI a Spitalului 
Judeţean este un spaţiu izolat complet, cu uşi care se deschid 

cu butoane declanşate de picior, pentru a preveni transmiterea 
microbilor de pe mâini, aparate moderne pentru monitorizarea 
complexă a pacienţilor, paturi cu dotări proprii, reţele noi de 
apă, electricitate, gaze medicinale sau aer condiţionat cu filtre 
antibacteriene, sistem de monitorizare central al pacienţilor.

Prof. univ.dr. Dorel Săndesc, şeful clinicii ATI, a subliniat 
că obiectivul amenajat este important atât pentru Timişoara, 
cât şi pentru întreaga zonă de vest, deoarece cele mai grave ca-
zuri (peste 2.000 pe an) sunt direcţionate spre Spitalul Judeţean 
Timişoara. „E un vis împlinit la care lucrăm de mulţi ani. Un 
proiect foarte important pentru clinică, spital şi pentru comu-
nitatea timişoreană”, a declarat dr. Dorel Săndesc (foto).

Acesta a mai precizat că cea mai mare parte a acestui proiect 
nu se vede şi este reprezentată de infrastructură. „În reanimare 
este nevoie de reţele de oxigen, de reţele de aer comprimat, re-
ţele specifice, multiple, care să asigure funcţionarea în condiţii 
de maximă siguranţă. Avem paturi speciale, sisteme la care să se 
conecteze multitudinea de aparate cu care noi tratăm bolnavii 
aflaţi pe patul de moarte: pentru stop cardio-respirator, pentru 
dialize etc. Avem un sistem de nurse calling, de chemare a asis-
tentei sau a medicului. Sunt elemente definitorii ale unei secţii 
de terapie intensivă modernă, pe care acum le avem”, a mai spus 

prof. dr. Dorel Săndesc.
„Consiliul Judeţean este proprietarul acestei clădiri şi ne-

am pus problema investirii în ea. În ultimii 4 ani au fost alocate 
5 milioane de euro Spitalului Judeţean, din care s-au cheltuit 
2,2 milioane. Am investit peste un milion de euro în ATI, în 
ultimii ani, astfel încât secţia să ajungă la parametrii normali. 
Vom trece şi la alte compartimente din spital şi fac apel către 
specialiştii din medicină să ne ajute. În acest moment mai sunt 
două proiecte ce trebuie ajutate: maternitatea – care trebuie ri-
dicată alături de Spitalul Judeţean şi Spitalul de Oncologie – pe 
Calea Torontalului. Mai sunt şi alte proiecte: Banca de ţesuturi 
şi un Institut de cercetări pentru oncologie, tot în zona Spita-
lului Judeţean. Vom continua să sprijinim Spitalul Judeţean”, a 
declarat Constantin Ostaficiuc, preşedintele CJT.

La eveniment au participat şi fostul şef al secţiei, prof. Aurel 
Mogoşanu, cel care a creat secţia ATI în urmă cu 40 de ani, 
dar şi maestrul Gheorghe Zamfir, un prieten al prof. Săndesc. 
Zamfir a spus chiar că prof. Săndesc ar trebui clonat, “10 exem-
plare să fie trimise la Iaşi, 10 la Bucureşti sau în alte oraşe, unde 
e nevoie de asemenea oameni devotaţi meseriei”.

Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA
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GĂVOJDIA

–  Ce investiţii s-au realizat în 
2011 în Găvojdia şi ce pregă-
tiţi pentru 2012 ?

– În 2011 am reuşit să facem 
recepţia lucrărilor la Baza sportivă 
multifuncţională Găvojdia, lucră-
rile de modernizare la grădiniţa 
din  Lugojel şi la şcoala din Săl-
băgel. Totodată, am finalizat un 
plan urbanistic general al zonei 
industriale din Lugojel şi să ex-
tindem reţeaua de iluminat public 
în zona planului urbanistic zonal 
cu locuinţe din Găvojdia. Pentru 
2012 avem în plan modernizarea 
drumului comunal 131 Găvojdia-
Sălbăgel şi a străzilor din localită-
ţile Găvojdia şi Jena. Lucrările vor 
începe în aprilie 2012. În mai 2012 
vom finaliza lucrările la sala de 

sport din Găvojdia. Lucrăm acum 
la proiectul tehnic şi urmează să 
se facă licitaţie pentru execuţie în 
lunile mai-iunie pentru un centru 
de informare turistică, din fonduri 
europene. Dorim să introducem 
canalizarea menajeră şi staţie de 

epurare în Lugojel, acum suntem 
în faza de proiect tehnic. Tot în 
2012, prin programul de cooperare 
transfrontalieră Ungaria-România 
(HURO), vrem să modernizăm 
Căminul Cultural Găvojdia. Un 
alt plan pentru acest an este finali-

zarea lucrărilor de modernizare la 
Şcoala Generală Găvojdia. 

 
–  Ce investitori sunt în comună 

şi în ce domenii au activita-
te? Ce potenţial de dezvoltare 
aveţi în zonă?

 – Ca potenţial de dezvoltare 
aş menţiona concesionarea de te-
renuri pentru investitori, situate în 
apropierea DN6. Activităţi econo-
mice din comună sunt exploatarea 
de agregate minerale, avem staţii 
de sortare agregate minerale, sta-
ţii de asfalt, afaceri cu prelucrarea 
lemnului, agricultură, producerea 
prefabricatelor din beton, comer-
ţul cu utilaje agricole.  

 
-  Cu ce probleme v-aţi întâlnit 

cel mai des în activitatea ad-
ministrativă?

– Aş menţiona lipsa fondurilor 
băneşti. O altă problemă este că 
prin ghidurile de eligibilitate aferente 
programelor de finanţare europene se 
solicită foarte multe documente, 
autorizaţii şi avize, care presupun 
cheltuieli suplimentare şi timp 
pierdut, care pot duce la întârzieri 
în depunerea proiectelor. 

A consemnat Alina SABOU

„Concesionăm terenuri pentru investitori, 
în apropiere de drumul naţional”

Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională
Consiliul Judeţean Timiş va contribui la finanţarea unui proiect ce presupune înfiinţarea unui Centru 

de Integrare prin Terapie Ocupaţională în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
din Găvojdia. Prin acest proiect se reamenajează, extinde şi dotează o serie de clădiri vechi, astfel încât 50 
de adulţi cu handicap neuropsihic, dar cu abilităţi medii, să poată lucra în diverse ateliere. Prin terapia ocu-
paţională, aceştia vor avea posibilitatea dobândirii deprinderilor de viaţă independentă şi îmbunătăţirea 
deprinderilor necesare satisfacerii nevoilor personale, rezultatul final fiind creşterea gradului de autonomie 
personală cu posibilitatea reintegrării parţiale în societate. Suma alocată de Consiliul Judeţean se ridică 
la 3,5 milioane lei. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Găvojdia adăposteşte acum 
peste 300 de persoane cu handicap. 

C.J.

Noi staţii de epurare 
pentru oraşele 
Buziaş şi Făget 

La începutul lunii februarie, Aquatim a 
mai semnat următoarele contracte din ca-
drul Proiectului „Extinderea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare 
în judeţul Timiş”: în 6 februarie, contrac-
tul de realizare a unei noi staţii de epurare 
pentru localitatea Buziaş (preţul total al con-
tractului 9,961 milioane de lei), încheiat cu 
asocierea de firme OMS ROMÂNIA SRL 
şi REWOX HUNGARIA KFT BAJA, su-
cursala Timişoara; în 7 februarie, contractul 
de relizare a unei noi staţii de epurare pentru 
localitatea Făget (preţul contractului 8,296 
milioane de lei), încheiat cu asocierea de fir-
me PORR BAU GmbH şi SAIF-TIM SA.

Proiectul „Extinderea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare 
în judeţul Timiş” este în valoare de 118,87 
milioane de Euro (din care autorităţile locale 
contribuie cu 1,73%, restul fiind asigurat de 
Aquatim – 13,04%, bugetul de stat – 11,30% 
şi Uniunea Europeană – 73,93% din Fondul 
de Coeziune) şi este destinat investiţiilor în 
infrastructura de alimentare cu apă şi canali-
zare în judeţul Timiş. Se vor realiza în cadrul 
proiectului: extinderea reţelei de canaliza-
re cu 200 km, extinderea reţelei de apă cu 
100 km, construirea a 7 staţii de epurare a 
apei uzate şi 3 staţii de tratare a apei pota-
bile. Localităţile incluse în acest proiect sunt 
Timişoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, 
Buziaş, Gătaia, Recaş, Făget, Ciacova, Săcă-
laz, Sânmihaiu Român. Aquatim derulează 
al doilea mare proiect de investiţii cu fonduri 
nerambusabile, după ce în anul 2002 a ac-
cesat o finanţare ISPA în valoare de 45,32 
milioane de Euro (din care 32,25 milioane 
de euro fonduri nerambursabile). 

C.B.

Aeroportul Internaţional „Traian 
Vuia” din Timişoara îşi păstrează locul 
secund pe ţară în ceea ce priveşte nu-
mărul de pasageri, mişcări de aerona-
ve şi cargo procesate în cursul anului 
trecut. Un număr de 1,2 milioane de 
pasageri au fost înregistraţi în cursul 
anului 2011 pe aerobaza timişoreană, 
cu 5,6% mai mult decât în anul pre-
cedent, a declarat directorul Cornel 
Sămărtinean (foto). Aeroportul îşi 

va intensifica în acest an activitatea 
de tip cargo, pe lângă componenta 
transportului de persoane.  „Vrem să 
dezvoltăm activitatea de tip cargo 
intermodal pe aeroportul nostru, de-
oarece avem această posibilitate prin 
conectarea la transportul rutier şi la 
cel feroviar”, a spus directorul aero-
portului. Pentru funcţionarea centru-
lui intermodal de transport marfă se 
va construi o hală cargo, pista trebuie 

modernizată pentru a putea ateriza 
aeronave cargo de capacitate mare, iar 
căile de acces spre şi dinspre aeroport 
trebuie dezvoltate. Cele mai apropiate 
centre intermodale de transport mar-
fă cargo de Timişoara se afla la Bu-
dapesta şi Zagreb. Profitul estimat al 
aeroportului va rămâne la aproximativ 
acelaşi nivel ca anul trecut, de circa 3,5 
milioane de euro. 

N.T.

Agenţia pentru Dezvoltare Regiona-
lă Vest (ADR Vest), în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operaţional 
Regional în Regiunea Vest, a încheiat proce-
sul de depunere a cererilor de finanţare reali-
zate în cadrul Polului de Creştere Timişoara, 
finanţat cu fonduri europene nerambursabile 
prin Regio – Programul Operaţional Regio-
nal. Astfel, au fost depuse spre finanţare  24 
de proiecte individuale ce fac parte dintr-un 
plan integrat de dezvoltare şi au o valoare 
nerambursabilă de aproximativ 80 milioane 
euro. Anunţul a fost făcut în 29 februarie, la 
Consiliul Judeţean Timiş, în cadrul unui eve-
niment dedicat Polului de Creştere Timişoa-
ra.  La eveniment au luat parte: Constantin 
Ostaficiuc - preşedinte al Consiliului Jude-
ţean Timiş, Gheorghe Ciuhandu, primarul 
Timişoarei, Geza Szilagyi, primarul comu-
nei Dumbrăviţa, în calitate de beneficiari, şi 
Sorin Maxim, director general al ADR Vest 
– în calitate de reprezentant al Organismului 

Intermediar pentru Programul Operaţional 
Regional în Regiunea Vest.

 În cadrul evenimentului au fost prezen-
tate proiectele prioritare ale Planului Integrat 
de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoa-
ra, stadiul implementării acestora, precum şi 
rezultatele preconizate pentru finalul imple-
mentării Planului Integrat de Dezvoltare al 

Polului de Creştere Timişoara.
Polul de creştere Timişoara este format 

din Municipiul Timişoara cu arealul său de 
influenţă - 14 unităţi administrativ-teritoriale 
rurale (Becicherecu Mic, Bucovăţ, Dudeştii 
Noi, Dumbrăviţa, Ghiroda, Giarmata, Giroc, 
Moşniţa Nouă, Orţişoara, Pişchia, Remetea 
Mare, Săcălaz, Sînmihaiu Român, Şag) şi 

Consiliul Judeţean Timiş. 
Proiectele realizate în cadrul Planului In-

tegrat de Dezvoltare al Polului de Creştere 
Timişoara, şi pentru care se semnează con-
tracte de finanţare, primesc fonduri europene 
nerambursabile în cadrul Regio – Programul 
Operaţional Regional prin axa prioritară 1 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – 
poli urbani de creştere”, domeniul major de 
intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”, Subdomeniu „Poli de creştere”. Alo-
carea financiară pentru acest subdomeniu este 
de 70,49 milioane de euro. Dintre cele 24 de 
proiecte individuale depuse în vederea obţine-
rii de finanţare, opt proiecte au fost contracta-
te – având o valoare nerambursabilă de  32,56 
milioane euro - iar 16 proiecte se află în etapa 
de precontractare / evaluare – având o valoare 
nerambursabilă de 49,71 milioane euro. Astfel, 
alocarea financiară pentru subdomeniul „Poli 
de creştere” a fost depăşită cu 16,71%. 

A.D.

Au fost depuse spre finanţare toate proiectele din cadrul Polului de Creştere Timişoara 

Aeroportul Timişoara, al doilea din ţară

Primarul Dănuţ Stoica: 
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Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, dl 
Constantin Ostaficiuc, a participat, în perioada 
14-16 februarie, la sesiunea plenară a Comite-
tului Regiunilor la Bruxelles, la lucrările căreia a 
fost prezent şi preşedintele Comisiei Europene, 
dl José Manuel Barroso. Acesta a dezbătut cu 
membrii Comitetului implicaţiile regionale ale 
noului tratat privind disciplina financiară şi ro-
lul autorităţilor locale şi regionale în punerea în 
aplicare a unor noi măsuri pentru creştere eco-
nomică şi ocuparea forţei de muncă, precizând 
că „este necesară respectarea rolului autorită-
ţilor locale şi regionale în implementarea po-
liticilor UE”. Cu această ocazie, a fost semnat 
acordul reînnoit de cooperare cu Comisia Eu-
ropeană, care consolidează rolul CoR, în urma 
intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. 
Pentru prima dată de la semnarea tratatului de 
aderare şi succesul referendumului, cei nouă re-
prezentanţi nou-numiţi ai regiunilor şi oraşelor 
croate au participat la sesiunea plenară ca obser-
vatori oficiali.

Înainte de dezbaterea cu preşedintele 
Barosso, din 16 februarie, alte puncte impor-
tante de pe ordinea de zi au fost discuţiile pri-
vind noile probleme financiare apărute în UE şi 
introducerea unei taxe pe tranzacţiile financiare, 
reviziurea regulamentului privind înfiinţarea şi 
funcţionarea grupărilor europene de coopera-
re teritorială (GECT), o mai bună integrare a 
guvernanţei pe mai multe niveluri în politicile 
europene şi decernarea premiului „Regiune eu-

ropeană întreprinzătoare” pentru 2013. Tot cu 
ocazia acestei sesiuni plenare, Comisarul eu-
ropean responsabil pentru Afaceri maritime şi 
Pescuit, dna Maria Damanaki, a prezentat pro-
punerile Comisiei privitoare la o reformă ma-
joră a politicii comune în domeniul pescuitului, 
propuneri faţă de care Comitetul şi-a prezentat 
poziţia.

De asemenea, ca la fiecare sesiune plenară, 
Delegaţia României la Comitetul Regiunilor s-a 
reunit în şedinţă de lucru, la invitaţia şi sub con-
ducerea preşedintelui Delegaţiei, dl Constantin 
Ostaficiuc. La această reuniune, a fost invitată 
să participe dna Ana-Maria Dobre, din cadrul 
DG Politică Regională, Comisia Europeană, 
pentru o dezbatere privind Politica de Coezi-
une 2014-2020. În calitatea sa de expert la 
Unitatea de concepţie a Politicii de Coeziune, 
dna Dobre a oferit informaţii, lămuriri şi a pre-
luat observaţiile şi recomandările membrilor pe 
această temă. 

Pachetul legislativ privind noile regulamente 
2014-2020 adoptat de Comisia Europeană în 
octombrie 2011 stabileşte dispoziţiile comune 
pentru toate fondurile şi regulamentele speci-
fice fiecăruia: Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER), Fondul social european 
(FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul euro-
pean agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
şi viitorul Fond european pentru pescuit şi afac-
eri maritime (FEPM). 

Pentru a atinge obictivele Strategiei Eu-
ropa 2020 de creştere economică inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii, Comisia 
Europeană propune anumite schimbări în 
structura fondurilor şi alocărilor financiare pen-
tru următoarea perioadă, cu orientare către re-
zultate şi o concentrare tematică a investiţiilor 
din politica de coeziune, pentru maximizarea 
impactului finanţărilor UE. Astfel, se va crea şi 
o rezervă de performanţă la nivel naţional, care 
să-i răsplăteasă pe cei care au atins ţintele stabi-
lite şi monitorizate. 

Alte noutăţi din pachetul legislativ sunt 
condiţionalităţile interne legate de capacitatea 
administrativă instituţională pentru buna de-
rulare a programelor şi proiectelor, aplicarea 
corectă a acquis-ului comunitar, implemen-
tarea reformelor în vederea atingerii ţintelor din 
Programele Naţionale de Reformă (PNR) şi 
condiţionalităţile macro-economice, ca măsură 

ultimă prin care UE să poată întrerupe plăţile 
către Statele Membre care nu respectă Pactul 
de Stabilitate şi Creştere al UE şi care nu  iau în 
seamă recomandările privind întărirea discipli-
nei financiare şi fiscale la nivel naţional.

Un alt element de noutate îl constituie in-
troducerea unor Acorduri de parteneriat  între 
Comisie şi Statele Membre, realizate cu par-
ticiparea şi implicarea regiunilor şi autorităţilor 
locale pentru a se asigura o mai mare coerenţă 
între politici şi buget şi modul de punere în apli-
care a politicii de coeziune în Statele Membre. 
Comisia intenţionează să propună un cod legal 
de conduită privind parteneriatul care va detalia 
modul cum autorităţile locale şi partenerii so-
ciali vor participa la realizarea, punerea în apli-
care, monitorizarea şi evaluarea Programelor 
Operaţionale la nivel naţional.  

Preşedintele Delegaţiei Naţionale, dl Con-
stantin Ostaficiuc, împreună cu ceilalţi membri 
prezenţi la dezbatere şi-au exprimat dorinţa 
ca Statele Membre să ia în considerarea acto-
rii locali şi regionali, dar şi temerile ca aceste 
noutăţi legislative să nu îngreuneze şi mai mult 
absorbţia fondurilor prin noi obstacole biro-
cratice şi au solicitat Comisiei Europene să 
facă şi evaluări permanente pentru a evita deze-
chilibre între programe, cauzate uneori de lipsa 
consultării autorităţilor locale.

Cu privire la noua arhitectură a politicii de 
coeziune vor fi trei categorii de regiuni: Re-
giuni dezvoltate (PIB pe locuitori peste 90% 
din media UE), Regiuni în tranziţie (PIB pe 
locuitori între 75-90% din media europeană) 
şi Regiuni mai slab dezvoltate (PIB pe locu-
itori sub 75% din media UE). Conform datelor 
statistice furnizate de Eurostat, din 2011, regi-
unile de dezvoltare ale României se încadrează 
în categoria celor slab dezvoltate, cu excepţia 
Bucureşti-Ilfov care va fi în categoria  regiunilor 
în tranziţie. Alocarile financiare se bazează pe 
un sistem echitabil, care vine în sprijinul ţărilor 
mai slab dezvoltate - cu populaţie de 119,2 mil-
ioane de locuitori, acestora le este alocat 68,7% 
din bugetul politicii de coeziune, respectiv 
162,6 mld euro.

Se constată faptul că sumele propuse pen-
tru fondurile structurale (336  miliarde  EUR) 
reprezintă cu 3% mai puţin decât în runda actuală, 
în care se alocă 347 miliarde EUR. Dna Dobre 
a atras atenţia că viitoarea politică de coeziune 

îşi va concentra intervenția pe două obiective: 
investiții pentru creştere economică şi locuri 
de muncă şi cooperare teritorială europeană – 
transfrontalieră, transnațională, inter-regională. 
Se vor crea programe de finanțare multi-fond, 
iar concentrarea tematică se va face pe 11 
pritorităţi: cercetare şi inovare, ICT, competiti-
vitatea IMM-urilor, tranziţie către economie cu 
emisii reduse de CO2, schimbări climatice, me-
diu, infrastructură durabilă, creşterea ocupării, 
incluziune, reducerea sărăciei, educaţie şi ca-
pacitate instituţională. Regiunile mai puţin dez-
voltate vor trebui să direcţioneze jumătate din 
bugetul naţional alocat prin politica de coezi-
une către aceste priorităţi şi cel puţin 6% din 
FEDER pentru eficienţă energetică şi energii 
regenerabile, cealaltă jumătate fiind disponibilă 
în special pentru proiectele de infrastructură, în 
timp ce celelate regiuni vor trebui să aloce 60% 
(regiunile în tranziţie), respectiv 80% (regiunile 
dezvoltate) din finanţările UE pe maxim 3 obi-
ective tematice.

Dl Ostaficiuc a salutat propunerea Comis-
iei de simplificare a procedurilor şi normelor 
comune pentru fondurile din Cadrul Strategic 
Comun, aceste recomandări fiind înaintate şi în 
avizul său privind “Politica de coeziune: raport 
strategic pentru anul 2010 privind punerea în 
aplicare a programelor pentru perioada 2007-
2013”. Delegația națională a insistat asupra 
unei mai bune planificări strategice, printr-o 
implicare reală a beneficiarilor şi în special a 
autorităţilor regionale şi locale care cunosc 
cel mai bine realităţile şi potenţialul din teren. 
Totodată, subliniază şi alte recomandări, in-
cluse în avizul pe tema “Propunerii de Regula-
ment privind Fondul de Coeziune”, redactat de 
către raportorul român, dl Romeo Stavarache, 
primarul municipiului Bacău, şi dl Călin Chi-
ra, reprezentantul Biroului de la Bruxelles al 
Asociației Municipiilor din Romania, în cali-
tate de expert.

Pentru armonizarea instrumentelor struc-
turale cu celelalte instrumente de finanţare 
ale UE, Comisia Europeană este aşteptată să 
adopte, în luna martie a.c., o comunicare pri-
vind Cadrul Strategic Comun, valabil pentru 
toate Statele Membre. 

Călin CHIRA, 
Mirela-Carina SINCA 

Constantin Ostaficiuc, preşedintele Delegaţiei României  
la Comitetul Regiunilor, a participat la dezbaterile de la 

Bruxelles, pe tema Politicii de Coeziune 2014-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de investiţie "Muzeul Viu  
al Satului Bănăţean, Timiş - Csongrad, Tradiţie şi Multiculturalitate" 

Având în vedere Raportul comun nr. 9/ 
2012 al Agenţiei de Dezvoltare Economico 
- Socială Timiş (ADETIM) şi al Muzeul Sa-
tului Bănăţean Timişoara (MSB), prin care se 
propune aprobarea promovării proiectului de 
investiţie „Muzeul Viu al Satului Bănăţean, 
Timiş - Csongrad,Tradiţie şi Multiculturalita-
te”, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a 
documentaţiei tehnico-economice a investiţiei,  
Luând în considerare cerinţele de finanţare 
specifice ale Programului de Cooperare Trans-
frontalieră România – Ungaria 2007 – 2013, 
Axa Prioritară 2 – Întărirea coeziunii econo-
mice şi sociale în zona de graniţă, Domeniul de 
Intervenţie 2.1 – Suport pentru dezvoltarea co-
operării economice transfrontaliere, Acţiunea 
2.1.3 – Dezvoltarea turismului transfrontalier,  
În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) 
din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 91 alin (3), lit. f ) şi 
art. 97 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta 

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 - Se aprobă proiectul de investiţie 

„Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Timiş - 
Csongrad ,Tradiţie şi Multiculturalitate” cu un 
buget total eligibil (inclusiv TVA), în valoare 

de 1.939.887,50 Euro, din care cel aferent păr-
ţii române, de 1.255.683,00 euro, repartizat 
astfel: 

- Buget total eligibil ADETIM – 
340.070,00 euro; 
- Buget total eligibil MSB - 915.613,00 euro. 

Art. 2 – Se aprobă implementarea proiec-
tului de către ADETIM, în calitate de Lider de 
Proiect, respectiv MSB, în calitate de Partener 
de Proiect 2, şi alocarea resurselor financiare 
necesare proiectului, în condiţiile rambursării 
ulterioare a cheltuielilor eligibile, angajate de 
beneficiari cu titlu de prefinantare, din instru-
mentele structurale, precum şi alte cheltuieli 
legate de proiect, inclusiv eventualele costuri 
suplimentare, după cum urmează: 

a) Alocări financiare pentru ADETIM, 
în valoare totală de 340.070,00 euro, din care 
333.268,60 euro (98 %), reprezentând grant 
din programul de finanţare, iar 6.801,40 euro 
(2%), reprezentând contribuţie proprie;

b) Alocări financiare pentru MSB, în va-
loare totală de 915.613,00 euro, din care: 
516.731,40 euro (56,44 %), reprezentând grant 
din programul de finanţare; 398.881,60 euro 
(43,56 %), reprezentând contribuţie proprie;

Art. 3 – Se aprobă documentaţia tehnico 
- economică a investiţiei, cu principalii indica-
torilor prevăzuţi în anexa, care face parte inte-
grantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al judeţului Timiş şi pe site-
ul propriu şi, totodată, se comunică: 

- Direcţiei Buget, Finanţe; 
- Direcţiei Investiţii şi Managementul Pro-
iectelor; 
- Agenţiei de Dezvoltare Economico – Soci-
ală Timiş; 
- Muzeului Satului Bănăţean Timişoara; 
- Autorităţilor de Management ale Progra-
mului de Cooperare Transfrontalieră Româ-
nia – Ungaria 2007 – 2013.

PREŞEDINTE,
Contrasemnează:

Constantin OSTAFICIUC
SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,

Petrişor NĂDĂŞTEAN

CE URMĂREŞTE PROIECTUL?
Proiectul îşi propune sp operaţionalizeze 

funcţiuni specifice în cadrul unor infrastruc-
turi turistice noi (cazul Timişoara) sau mo-
dernizate (cazul Csongrad) care să contribuie 
direct la accelerarea soluţionării problematicii 
descrise implicând cooperarea transfrontalieră 
a instituţiilor interesate. Astfel, se urmăreşte 
creşterea atractivităţii ofertei turistice trans-

frontaliere în domeniul promovării interactive 
a valorilor culturale din zona transfronalieră 
de referinţă, a tradiţilor, obiceiurilor şi a altor 
valori materiale şi imateriale prin realizarea 
şi modernizarea unei infrastructuri turistice 
specifice care are la bază implementarea con-
ceptului de muzeu viu al satului tradiţional 
inclusiv dezvoltarea serviciilor pentru operarea 
adecvată şi punerea în valoare (promovare) a 
acestuia. Pentru aceasta se planifică realizarea 
în cadrul MSB (Muzeului Satului Bănăţean) 
din Timişoara a patru replici ale gospodării-
lor tradiţionale din zona de cooperare trans-
frontalieră (banăţeană, maghiară, şvăbească şi 
sârbească) cu facilităţi comune integrate care 
să susţină obţinerea atmosferei de comunitate 
multietnică specifică Banatului şi un centru 
multifuncţional de informare şi promova-
re turistică în cadrul Complexului Bastion 
Theresia din Timişoara.

La Csongrad, se vor reabilita şapte case 
tradiţionale cu specific pescăresc care susţin 
conceptul de muzeu interactiv al satului prin 
deschiderea şi reconsiderarea ofertei acesto-
ra către vizitatori şi turişti, inclusiv activităţi 
comune şi organizare de tabere comune de 
studiu pentru elevii din cele două judeţe trans-
frontaliere.

Claudiu ILAŞ


